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20.4.2016 A8-0137/2 

Ändringsförslag  2 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF 

2015/2203(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20a. Europaparlamentet anser att man 

måste avstå från att fokusera på 

budgetutfall som det enda 

förvaltningsmålet, eftersom detta kan vara 

till nackdel för principen om sund 

ekonomisk förvaltning och uppnåendet av 

resultat. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Ändringsförslag  3 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF 

2015/2203(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 82a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 82a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att inte godkänna ett nytt 

datum för införandet av Flegt-

licenssystemet, utan att fastställa en tydlig 

frist för dess genomförande och kräva att 

denna frist respekteras för att ytterligare 

finansiering ska beviljas. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Ändringsförslag  4 

Igor Šoltes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF 

2015/2203(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 98 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

98. Europaparlamentet anser att 

utvecklingsbiståndet måste betalas ut på ett 

mycket mer effektivt sätt och uppfylla 

kriterierna för mervärde. Parlamentet 

understryker att detta är det enda sättet att 

ge människor drägliga livsvillkor och 

undvika ökade flöden av ekonomiska 

migranter. 

98. Europaparlamentet anser att 

utvecklingsbiståndet måste betalas ut på ett 

mycket mer effektivt sätt och uppfylla 

kriterierna för mervärde. Parlamentet 

understryker att detta är det enda sättet att 

ge människor anständiga livsvillkor och 

undvika ökade flöden av ekonomiska 

migranter. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Ändringsförslag  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF 

2015/2203(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 100 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

100. Europaparlamentet anser att det är 

oroande att cheferna för EU-

delegationerna i AVS-länderna och ULT, 

som utrikestjänsten ansvarar för, har 

ansvaret för att övervaka 917 projekt, av 

vilka 428 är försenade eller innehåller 

mål som riskerar att inte uppfyllas. 

Parlamentet anser att det är mycket 

oroande att det berörda projektvärdet 

uppgår till 9 188 miljoner EUR. 

100. Europaparlamentet noterar att 

cheferna för EU-delegationerna i AVS-

länderna och ULT i slutet av 2014 

ansvarar för att övervaka 917 projekt. 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Ändringsförslag  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF 

2015/2203(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 101a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 101a. Europaparlamentet 

uppmärksammar att de bedömningar som 

härrör från EAMR endast ger en kort 

överblick över situationen för varje 

projekt vid slutet av året och att de 

konkreta följderna av de konstaterade 

svårigheterna endast kan bedömas efter 

varje projekts slutförande. 

Or. en 



 

AM\1092794SV.doc  PE579.920v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

20.4.2016 A8-0137/7 

Ändringsförslag  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF 

2015/2203(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 102 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

102. Europaparlamentet anser att en 

fjärdedel av medlen från elfte EUF bör 

öronmärkas för förebyggande av 

migrationskriser och hantering av de 

befintliga migrationsflödena. 

102. Europaparlamentet konstaterar att 

EUF-medlen bidrar till att angripa de 

underliggande orsakerna till den aktuella 

globala flykting- och migrationskrisen. 

Parlamentet understryker att EUF-

medlen inte får användas för andra 

ändamål än vad som fastställs i 

bestämmelserna, såsom gränskontroller 
och effektiva åtgärder för återsändande. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

arbeta konstruktivt för att skapa synergier 

mellan EU:s budget, EUF och det 

bilaterala samarbetet i syfte att behandla 

frågor som rör förebyggandet av 

migrationskriser. 

  

Or. en 

 

 


