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20.4.2016 A8-0140/23 

Ändringsförslag  23 

Georgi Pirinski, 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 70 – inledningen 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet uppmanar rådet att 

inta en mer vaksam ställning till 

beviljandet av ansvarsfrihet, och 

välkomnar den kritiska ståndpunkt som 

intagits av Sverige och Förenade 

kungariket genom att uppmana 

kommissionen och revisionsrätten att 

70. Europaparlamentet uppmanar rådet att 

inta en mer vaksam ställning till 

beviljandet av ansvarsfrihet, och att 

uppmana kommissionen och 

revisionsrätten att 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/24 

Ändringsförslag  24 

Georgi Pirinski, 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 70 – strecksats 3 – stycke 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

bevara de enhälligt överenskomna 

betalningstaken, i synnerhet genom att 

upprätthålla budgetdisciplinen när det 

gäller åtaganden, på ett effektivt sätt dra 

tillbaka anslag som inte tagits i anspråk 

för att skapa utrymme för nya 

prioriteringar och program, öka insynen 

genom att tillhandahålla långsiktiga 

prognoser, säkerställa balans mellan 

åtaganden och betalningar samt minska 

alltför stora saldon av likvida medel i 

finansieringsinstrument med tanke på att 

mer än 14 miljarder EUR i outnyttjade 

medel är låsta i sådana 

finansieringsinstrument och skulle kunna 

användas för mer trängande behov och 

prioriteringar. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/25 

Ändringsförslag  25 

Georgi Pirinski, 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 70 – strecksats 3 – stycke 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Parlamentet välkomnar också Sveriges 

och Förenade kungarikets bestämda 

uppmaning till medlemsstaternas 

myndigheter att använda tillgängliga 

uppgifter bättre för att förebygga, upptäcka 

och korrigera felen innan utgifterna 

redovisas för kommissionen. 

70a. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaternas myndigheter att använda 

tillgängliga uppgifter bättre för att 

förebygga, upptäcka och korrigera felen 

innan utgifterna redovisas för 

kommissionen. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/26 

Ändringsförslag  26 

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 73a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 73a. Europaparlamentet delar den åsikt 

som framfördes av revisionsrättens 

ordförande i samband med presentationen 

av årsrapporten för parlamentet, 

nämligen att geografin inte är 

grundorsaken till felen. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/27 

Ändringsförslag  27 

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 128 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

128. Europaparlamentet noterar att totalt 

cirka 142,5 miljarder EUR under 2014 

utgör nästan 2 % av de totala offentliga 

utgifterna i EU-medlemsstaterna, eller 1 % 

av unionens BNP. 

128. Europaparlamentet noterar att under 

2014 steg utgifterna till cirka 142,5 

miljarder EUR, vilket motsvarar 285 EUR 

per medborgare och utgör nästan 2 % av 

de totala offentliga utgifterna i EU-

medlemsstaterna, eller 1 % av unionens 

BNP. 

Or. en 



 

AM\1092847SV.doc  PE579.919v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

20.4.2016 A8-0140/28 

Ändringsförslag  28 

Georgi Pirinski, 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 188a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 188a. Europaparlamentet noterar med oro 

den ökande trenden mot att finansiera 

europeiska fonder och program via 

finansiella instrument, med motiveringen 

att den privata sektorn ska involveras, 

men som innebär en risk för att 

möjligheten att övervaka och skydda 

unionens finansiella intressen förloras 

och att risken för förluster överförs på 

alla EU-medborgare. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/29 

Ändringsförslag  29 

Georgi Pirinski, 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 239 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

239. Europaparlamentet finner det 

frustrerande att i 21 fall av kvantifierbara 

fel som gjordes av stödmottagarna hade de 

nationella myndigheterna tillräckligt med 

information för att förebygga eller 

upptäcka och korrigera felen innan 

utgifterna anmäldes till kommissionen. Om 

all denna information hade använts till att 

korrigera fel, skulle den uppskattade mest 

sannolika felnivån för detta kapitel ha varit 

1,6 procentenheter lägre. Parlamentet 

noterar dessutom att revisionsrätten 

konstaterade att det i 13 fall var de 

nationella myndigheterna som hade begått 

det fel som revisionsrätten upptäckte. 

Dessa fel bidrog med 1,7 procentenheter 

till den uppskattade felnivån. Parlamentet 

anser att denna situation, som nu varit 

oförändrad under några år, visar på 

bristande aktsamhet. 

239. Europaparlamentet finner det 

frustrerande att i 21 fall av kvantifierbara 

fel som gjordes av stödmottagarna hade de 

nationella myndigheterna tillräckligt med 

information för att förebygga eller 

upptäcka och korrigera felen innan 

utgifterna anmäldes till kommissionen. Om 

all denna information hade använts till att 

korrigera fel, skulle den uppskattade mest 

sannolika felnivån för detta kapitel ha varit 

1,6 procentenheter lägre. Parlamentet 

noterar dessutom att revisionsrätten 

konstaterade att det i 13 fall var de 

nationella myndigheterna som hade begått 

det fel som revisionsrätten upptäckte. 

Dessa fel bidrog med 1,7 procentenheter 

till den uppskattade felnivån. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att även i 

fortsättningen, på begäran av 

medlemsstaterna, bistå med vägledning, 

utbildning och teknisk assistans. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/30 

Ändringsförslag  30 

Georgi Pirinski, 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 334 – inledningen 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

334. Europaparlamentet noterar med stor 

oro att EAMR anger att av 2 598 projekt 

som leds av unionsdelegationer 

334. Europaparlamentet noterar med stor 

oro att EAMR anger att för 2 598 projekt 

rapporterar unionsdelegationer att  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/31 

Ändringsförslag  31 

Georgi Pirinski, 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 334 – strecksats 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– är 805 projekt, med ett värde av 13,7 

miljarder EUR (45,53 % av totalbeloppet), 

försenade, 

– när det gäller 805 projekt, med ett värde 

av 13,7 miljarder EUR (45,53 % av 

totalbeloppet), har någon form av 

dröjsmål i samband med genomförandet 

konstaterats, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/32 

Ändringsförslag  32 

Georgi Pirinski, 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 334 – strecksats 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– kommer 610 projekt, med ett värde av 

9,9 miljarder EUR (32,96 %), inte att 

uppnå de ursprungliga målen, 

– 610 projekt, med ett värde av 9,9 

miljarder EUR (32,96%), har svårigheter 

att uppnå ett eller flera av de ursprungliga 

målen, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/33 

Ändringsförslag  33 

Georgi Pirinski, 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 334 – strecksats 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– är 500 projekt, med ett värde av 8,6 

miljarder EUR (29 %) både försenade och 

kommer inte att uppnå de ursprungliga 

målen, 

– 500 projekt, med ett värde av 8,6 

miljarder EUR (29%), på något sätt är 

försenade när det gäller genomförandet 

eller har svårigheter att uppnå ett eller 

flera av de ursprungliga målen, 

Or. en 

 

 


