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20.4.2016 A8-0140/12 

Ändringsförslag  12 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 397a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 397a. Europaparlamentet påminner om 

att hanteringen av migrationsströmmarna 

och förvaltningen av utvecklingsbiståndet 

är nära kopplade till varandra. 

Parlamentet påminner därför om att 

medlemsstaterna bör koppla ekonomiska 

åtaganden till åtgärder för att lösa 

migrationsfrågorna i syfte att vända 

migrationsströmmarna. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/13 

Ändringsförslag  13 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 522 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

522. Europaparlamentet anser att den 

gemensamma jordbrukspolitiken, som är 

ett av unionens ursprungliga 

politikområden, är ett viktigt verktyg för 

EU med omfattande inverkan, inte endast 

när det gäller livsmedelsproduktion och 

genererade ekosystemtjänster, utan även 

när det gäller konkreta och potentiella 

miljömässiga och socio-ekonomiska 

förbättringar och en förstärkning av 

jämställdhetsaspekten. liksom insatser för 

att bekämpa avfolkningen i 

landsbygdsområdena, med hänsyn till 

behovet av att utveckla begreppet cirkulär 

ekonomi. Parlamentet anser att den 

gemensamma jordbrukspolitiken därmed 

påverkar unionens territoriella balans 

genom att tillhandahålla ekonomiskt stöd 

och viktiga instrument med vars hjälp 

unga jordbrukare kan inleda en 

jordbruksverksamhet och trygga 

generationsväxlingen inom jordbruket. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/14 

Ändringsförslag  14 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 522a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 522a. Europaparlamentet konstaterar att 

den gemensamma jordbrukspolitiken, som 

är ett av de äldsta och bäst utrustade 

europeiska politikområdena, inte längre 

klarar av att nå upp till sina huvudsakliga 

mål, dvs. att trygga jordbrukarna en 

skälig inkomst, på grund av de valda 

politiska strategierna och den växande 

administrativa bördan. Parlamentet anser 

att det ekonomiska stödet inte längre 

räcker till för att garantera hållbarhet när 

det gäller unga jordbrukares etablering 

eller överlåtelse av jordbruksföretag, och 

att detta problem bidrar till avfolkningen i 

landsbygdsområdena. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/15 

Ändringsförslag  15 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 523 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

523. Europaparlamentet konstaterar att 

GD AGRI under 2014 utförde ett 

anmärkningsvärt arbete med 

medlemsstaternas myndigheter för att se 

till att dessa myndigheter i allt högre 

utsträckning har möjlighet att förebygga 

fel i jordbruksutgifterna och genomföra 

sina landsbygdsutvecklingsprogram. 

Parlamentet uppmärksammar att GD 

AGRI bidragit till tydliga positiva effekter, 

vilka framgår av revisionsrättens 

årsrapport 2014, och parlamentet anser 

att direktoratets åtgärder, tillsammans 

med medlemsstaternas insatser, bör 

utgöra en god grund för ytterligare 

förbättringar under nyckelåren för 

utgiftsperioden 2014–2020. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1092845SV.doc  PE579.919v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

20.4.2016 A8-0140/16 

Ändringsförslag  16 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 530 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

530. Europaparlamentet påpekar att 

genomförandet av bestämmelserna för det 

kopplade stödet varierar mellan 

medlemsstaterna, vilket orsakar 

snedvridningar av konkurrensen, såsom 

exempelvis inom mjölksektorn. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/17 

Ändringsförslag  17 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 542 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

542. Europaparlamentet förväntar sig att 

kommissionen omedelbart till fullo 

utnyttjar processen att förenkla den 

gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt 

med avseende på de tungrodda och 

komplicerade bestämmelserna om 

tvärvillkor och miljöanpassning, som i 

slutändan påverkar jordbrukarna i hela 

Europa. Parlamentet betonar att 

förenklingsprocessen bör fokusera på att 

minska den administrativa bördan och bör 

inte äventyra de principer och regler som 

man kom överens om under den senaste 

reformen av den gemensamma 

jordbrukspolitiken, vilka bör förbli 

oförändrade. Parlamentet anser att en 

sådan förenkling inte bör innebära en 

översyn av utgifterna för den 

gemensamma jordbrukspolitiken för 

perioden 2013–2020. 

542. Europaparlamentet förväntar sig att 

kommissionen omedelbart till fullo 

utnyttjar processen att förenkla den 

gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt 

med avseende på de tungrodda och 

komplicerade bestämmelserna om 

tvärvillkor och miljöanpassning, som i 

slutändan påverkar jordbrukarna i hela 

Europa. Parlamentet betonar att 

förenklingsprocessen bör fokusera på att 

minska den administrativa bördan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/18 

Ändringsförslag  18 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 547 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

547. Europaparlamentet konstaterar att 

följderna av det ryska förbudet mot import 

av jordbruksprodukter, vilket infördes i 

mitten 2014, är en stor utmaning. 

Parlamentet förspråkar bättre förvaltning i 

ett tidigt skede i samband med eventuella 

nödåtgärder för att garantera en korrekt 

målinriktning av medlen eller, vid behov, 

omedelbara återkrav av belopp grundade 

på felaktiga betalningsanspråk. 

Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang kommissionens fortsatta 

insatser för att identifiera alternativa 

avsättningsmöjligheter för överskott på 

jordbruksprodukter och för att stödja de 

sektorer som drabbats av förbudet. 

Parlamentet välkomnar kommissionens 

insatser för att identifiera alternativa 

avsättningsmöjligheter för överskott på 

jordbruksprodukter, och uppmanar 

medlemsstaterna att vidta gemensamma 

åtgärder för att undanröja hindren för en 

utökning av avsättningsmöjligheterna. 

Parlamentet understryker vikten av TTIP-

avtalet, som kan kompensera stängningen 

av ett antal traditionella valutamarknader. 

547. Europaparlamentet konstaterar att 

följderna av det ryska förbudet mot import 

av jordbruksprodukter, vilket infördes i 

mitten 2014, är en stor utmaning. 

Parlamentet förspråkar bättre förvaltning i 

ett tidigt skede i samband med eventuella 

nödåtgärder för att garantera en korrekt 

målinriktning av medlen eller, vid behov, 

omedelbara återkrav av belopp grundade 

på felaktiga betalningsanspråk. 

Europarlamentet varnar för TTIP-avtalet, 

vars genomförande skulle äventyra de 

europeiska hälso- och miljönormerna och 

ytterligare förvärra krisen inom 

boskapsuppfödningen.  Parlamentet anser 

att sanktionerna mot Ryssland måste 

hävas så att man snarast möjligt kan 

förhandla om att öppna denna marknad 

på nytt. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/19 

Ändringsförslag  19 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 557a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 557a. Europaparlamentet anser att alla 

stödutbetalningar till tredjeländer där 

jordbrukare konkurrerar med europeiska 

jordbrukare bör ställas in. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/20 

Ändringsförslag  20 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Skäl E – led c 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

c) Villkorlighet och resultatreserv – 

principerna för en sund ekonomisk 

förvaltning bygger på det faktum att EU-

finansiering anslås under lämpliga 

nationella finanspolitiska, 

makroekonomiska och institutionella 

omständigheter, vilka är en förutsättning 

för själva finansieringen. Å andra sidan har 

en resultatreserv introducerats som en 

bonus för mottagare som gör ett gott 

resultat. 

c) Villkorlighet och resultatreserv – 

principerna för en sund ekonomisk 

förvaltning bygger på det faktum att EU-

finansiering anslås under lämpliga 

nationella finanspolitiska, 

makroekonomiska och institutionella 

omständigheter, vilka är en förutsättning 

för själva finansieringen, varvid hänsyn 

bör tas till avvikelser avseende både 

underskott och alltför stora överskott. Å 

andra sidan har en resultatreserv 

introducerats som en bonus för mottagare 

som gör ett gott resultat. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/21 

Ändringsförslag  21 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 53 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet understryker att 

den uppskattade felprocenten för 

driftsutgifter vad gäller utgifter inom 

medlemsstaternas delade förvaltning 

uppgår till 4,6 % (2013: 4,9 % vilket 

fortfarande är en mycket hög nivå. 

Parlamentet är bekymrat över att felnivån 

för de andra formerna av driftsutgifter där 

kommissionen har en ledande roll har stigit 

till 4,6 % (2013: 3,7 %). 

53. Europaparlamentet delar 

revisionsrättens oro och förvåning över att 

den uppskattade felprocenten för 

driftsutgifter vad gäller utgifter inom 

medlemsstaternas delade förvaltning för 

första gången på länge har minskat till 

4,6 % (2013: 4,9 %), vilket motsvarar 

felnivån för de andra formerna av 

driftsutgifter där kommissionen har en 

ledande roll och som har skjutit i höjden 

till 4,6 % (2013: 3,7 %). 

Or. en 



 

AM\1092845SV.doc  PE579.919v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

20.4.2016 A8-0140/22 

Ändringsförslag  22 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 59 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet påpekar att 

kommissionen, så snart den har bevis på 

att medlemsstaternas förmåga att 

tillgodogöra sig stödet minskar, bör 

utvärdera alla flexibilitetsbestämmelser i 

förordningen om den fleråriga 

budgetramen och att föreslå åtgärder för 

att avhjälpa den otillräckliga förmågan att 

tillgodogöra sig stödet innan den vidtar 

andra åtgärder. 

59. Europaparlamentet påpekar att så snart 

kommissionen har bevis på att 

medlemsstaternas förmåga att tillgodogöra 

sig stödet minskar bör generaldirektoratet 

utvärdera alla flexibilitetsbestämmelser i 

förordningen om den fleråriga 

budgetramen, i syfte att, som en del av den 

tekniska justering av den fleråriga 

budgetramen som man kom överens om 

2015, stödja genomförandegraden för de 

medlemsstater som haft större 

överföringar av åtaganden från 2014 till 

2015. 

Or. en 

 

 


