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13.4.2018 A8-0137/65 

Ändringsförslag  65 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 152a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 152a. Europaparlamentet konstaterar att 

GD REGIO betonar sitt bidrag till Europa 

2020-målen:  

a)  sysselsättning, tillväxt och 

investeringar, 

b)  utveckling av den digitala inre 

marknaden, 

c)  främjande av energieffektivitet och 

den digitala inre marknaden, 

d)  ökad effektivitet på den inre 

marknaden och 

e)  bidrag till en effektiv integrering 

av migranter. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Ändringsförslag  66 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 204 – led ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 ga) en bedömning av huruvida 

behållna förhandsvillkor för perioden 

efter 2020 avsevärt skulle förbättra 

sammanhållningspolitikens effektivitet 

och ändamålsenlighet, 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Ändringsförslag  67 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 205 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

205. Europaparlamentet insisterar på att 

GD REGIO och GD EMPL offentliggör 

sina förslag till landsspecifika 

rekommendationer i sina respektive årliga 

verksamhetsrapporter, såsom parlamentet 

vid upprepade tillfällen har begärt. 

205. Europaparlamentet noterar det 

detaljerade svaret från 

kommissionsledamot Oettinger till 

föredraganden och dess slutsats att de 
årliga verksamhetsrapporterna inte är 

avsedda att främja landsspecifika 

rekommendationer. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Ändringsförslag  68 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 230 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

230. Europaparlamentet betonar att 

brister främst upptäcktes i förvaltnings- 

och kontrollsystemen i Ungern (sen 

förvaltningsförklaring från det 

utbetalande organet och brister i 

miljöanpassningsstödet), Bulgarien 

(miljöanpassning och jordbrukarnas 

ekologiska status), Polen 

(miljöanpassningsstödet) och Italien 

(brister i fastställandet av 

stödberättigande mark och aktiva 

jordbrukare). 

utgår 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Ändringsförslag  69 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 253 – led a 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

a) Jordbrukare bör få stöd inom 

ramen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken om de uppfyller en 

gemensam uppsättning grundläggande 

miljönormer, däribland normen för god 

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 

och miljöanpassningskraven, som går 

utöver miljölagstiftningens krav. 

Parlamentet välkomnar i detta avseende 

logiken i kommissionens strategi med en 

resultatinriktad budget. Parlamentet anser 

att ett framtida genomförandesystem bör 

vara mer resultatinriktat. 

a) Jordbrukare bör få stöd för att göra 

den gemensamma jordbrukspolitiken mer 

ekologisk om de uppfyller en gemensam 

uppsättning grundläggande miljönormer, 

däribland normen för god jordbrukshävd 

och goda miljöförhållanden och 

miljöanpassningskraven, som går utöver 

miljölagstiftningens krav. Parlamentet 

välkomnar i detta avseende logiken i 

kommissionens strategi med en 

resultatinriktad budget. Parlamentet anser 

att ett framtida genomförandesystem bör 

vara mer resultatinriktat. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Ändringsförslag  70 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 288 – led a 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

a) Trots betydande stöd från EU var 

mottagningscentrumen (hotspots) i 

Grekland och Italien fortfarande inte 

tillräckliga i slutet av 2016. 

a) Trots betydande stöd från EU var 

mottagningscentrumen (hotspots) i 

Grekland och Italien fortfarande inte 

tillräckliga i slutet av 2016. Inte heller har 

nödvändiga resurser anslagits för någon 

annan medlemsstat som gränsar till 

tredjeländer som kan bli en framtida 

ankomstpunkt i den fortsatta 

migrationskrisen. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Ändringsförslag  71 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 294a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 294a. Europaparlamentet ber i detta 

sammanhang att 

kommissionsledamöterna deklarerar alla 

sina intressen (som aktieinnehavare, 

styrelseledamöter, rådgivare och 

konsulter, medlemmar i relevanta 

stiftelser etc.) vad gäller alla de bolag i 

vilka de har varit involverade, inklusive 

nära anhörigas intressen, samt vilka 

förändringar som skett sedan deras 

kandidatur till befattningen som 

kommissionsledamot blivit känd. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Ändringsförslag  72 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 310 – inledningen 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

310. Europaparlamentet har nyligen fått 

reda på att den första byggfasen av JMO II 

beräknas vara klar först 2020 och den 

andra fasen 2024. Parlamentet konstaterar 

att kommissionen ger följande förklaringar 

till förseningarna: 

310. Europaparlamentet har nyligen fått 

reda på att den första byggfasen av JMO II 

beräknas vara klar för leverans först 2020 

och den andra fasen i början av 2024. 

Parlamentet noterar kommissionens 

förklaringar om orsakerna till 

förseningarna och ber den att inkomma 

med handlingar som styrker dessa 
förklaringar och uppgifter om de 

kostnader som uppstår genom den 

försenade leveransen av byggnaden: 

Or. es 

 

 


