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20.4.2016 A8-0140/49 

Ändringsförslag  49 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Förslag till beslut 

Punkt 62 

 

Förslag till beslut Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att strikt tillämpa 

artikel 32.5 i den nya budgetförordningen 

om felnivån är ständigt hög och att 

identifiera svagheterna i kontrollsystemen 

och analysera kostnader och fördelar med 

eventuella korrigerande åtgärder samt vidta 

eller föreslå lämpliga åtgärder, såsom 

förenkling av tillämpliga bestämmelser, 

förbättring av kontrollsystemen och 

omstrukturering av programmet eller 

genomförandesystemen innan 

halvtidsöversynen av programperioden 

2014–2020. 

62. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att strikt tillämpa 

artikel 32.5 i den nya budgetförordningen 

om felnivån är ständigt hög och att 

identifiera svagheterna i kontrollsystemen 

och analysera kostnader och fördelar med 

eventuella korrigerande åtgärder samt vidta 

eller föreslå lämpliga åtgärder, såsom 

förenkling av tillämpliga bestämmelser, 

förbättring av kontrollsystemen och 

omstrukturering av programmet eller 

genomförandesystemen när lämpliga 

uppgifter är tillgängliga. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/50 

Ändringsförslag  50 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Förslag till beslut 

Punkt 118 

 

Förslag till beslut Ändringsförslag 

118. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över uppgifterna från Eurodad om 

penningtvätt, enligt vilka Luxemburg och 

Tyskland ligger i topp när det gäller 

risken för penningtvätt.  Parlamentet anser 

att det är av största vikt att 

medlemsstaterna fullt ut införlivar 

unionens direktiv om penningtvätt och 

inför ett offentligt register över ägarskap av 

företag, däribland truster. 

118. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över uppgifterna från Eurodad om 

penningtvätt. Parlamentet anser att det är 

av största vikt att medlemsstaterna fullt ut 

införlivar unionens direktiv om 

penningtvätt och inför ett offentligt register 

över ägarskap av företag, däribland truster. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/51 

Ändringsförslag  51 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Förslag till beslut 

Punkt 178 

 

Förslag till beslut Ändringsförslag 

178. Europaparlamentet noterar att 

generaldirektören för GD Forskning och 

innovation liksom tidigare år har utfärdat 

en övergripande reservation avseende 

andelen kvarstående fel avseende 

kostnadsanspråk i det sjunde 

ramprogrammet som genomförts direkt av 

GD RTD och i betalningarna till det 

gemensamma företaget för initiativet för 

innovativa läkemedel, där den 

uppskattade kvarstående risken är 3 % 

och den uppskattade effekten 

111,39 miljoner EUR. 

178. Europaparlamentet noterar att 

generaldirektören för GD Forskning och 

innovation liksom tidigare år har utfärdat 

en övergripande reservation avseende 

andelen kvarstående fel avseende 

kostnadsanspråk i det sjunde 

ramprogrammet som genomförts direkt av 

GD RTD. 

Or. en 



 

AM\1092846SV.doc  PE579.919v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

20.4.2016 A8-0140/52 

Ändringsförslag  52 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Förslag till beslut 

Punkt 179 

 

Förslag till beslut Ändringsförslag 

179. Europaparlamentet konstaterar att 

vissa delar av utgifterna i det sjunde 

ramprogrammet inte täcktes av en reserv 

där det finns belägg för att riskerna (och 

därmed de kvarstående felprocenten) var 

betydligt lägre än för utgifterna totalt. 

Inom GD RTD avser detta utgifter för de 

gemensamma företagen Fusion for 

Energy och Clean Sky och det för 

bränsleceller och väte. Utanför GD RTD 

gäller detta också utgifter från 

genomförandeorganet för forskning inom 

Marie Curie-programmen och alla 

utgifter från genomförandeorganet för 

Europeiska forskningsrådet.  

179. Europaparlamentet konstaterar att 

vissa delar av utgifterna i det sjunde 

ramprogrammet inte täcktes av en reserv 

där det finns belägg för att riskerna (och 

därmed de kvarstående felprocenten) var 

betydligt lägre än för utgifterna totalt. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/53 

Ändringsförslag  53 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Förslag till beslut 

Punkt 245 

 

Förslag till beslut Ändringsförslag 

245. Europaparlamentet är bekymrat över 

överträdelser av regler för offentlig 

upphandling under 

upphandlingsförfaranden för 

IT-övervakningssystem under 

perioderna 2007–2013 och 2014–2020, 

vilket också gav upphov till misstankar 

om bedrägeri. Parlamentet noterar att 

dessa fel upptäcktes av de tjeckiska 

revisionsmyndigheterna. Parlamentet 

stöder helt och hållet kommissionens 

ståndpunkt att inga betalningar bör göras 

tills de respektive korrigerande 

åtgärderna vidtagits och polisutredningen 

slutförts. 

245. Europaparlamentet beklagar att 

revisionsrätten konstaterat1 att brister i 

efterlevnaden av reglerna för offentlig 

upphandling har varit en ständig och 

väsentlig källa till fel sedan 2009. 

 

 1 Särskild rapport nr 10/2015: Mer behöver göras 

för att åtgärda problemen vid offentlig 

upphandling inom EU:s samman-

hållningsutgifter. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/54 

Ändringsförslag  54 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Förslag till beslut 

Punkt 259 

 

Förslag till beslut Ändringsförslag 

259. Europaparlamentet påminner om att 

man i den tjeckiska revisionsrättens 

rapport OPTP/2014/SM/01 om 

upphandlingsförfaranden för 

övervakningssystemen 2014–2020, som 

lämnades in till kommissionen i 

april 2014, nämner oberättigade utgifter 

på 9 miljoner EUR. Parlamentet 

välkomnar att kommissionen har utfärdat 

en varningsskrivelse om möjliga avbrutna 

betalningar och uppmanar de tjeckiska 

myndigheterna att tillämpa lämpliga 

finansiella korrigeringar. Parlamentet 

önskar få veta hur Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) har bedömt 

situationen.  

259. Europaparlamentet påminner om de 

rapporter som revisionsmyndigheterna 

lämnat in till kommissionen, och 

välkomnar att kommissionen har utfärdat 

27 varningsskrivelser om möjliga 

avbrutna betalningar (16 från 

GD Regional- och stadspolitik och 11 från 

GD Sysselsättning, socialpolitik och 

inkludering) och uppmanat de berörda 

myndigheterna att tillämpa lämpliga 

finansiella korrigeringar. Parlamentet 

önskar få veta hur Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) har bedömt 

situationen. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/55 

Ändringsförslag  55 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Förslag till beslut 

Punkt 334 

 

Förslag till beslut Ändringsförslag 

334. Europaparlamentet noterar med stor 

oro att EAMR anger att av 2 598 projekt 

som leds av unionsdelegationer  

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

miljarder EUR (45,53 % av totalbeloppet), 

försenade,  

–  kommer 610 projekt, med ett värde av 

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

uppnå de ursprungliga målen, 

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

miljarder EUR (29 %) både försenade och 

kommer inte att uppnå de ursprungliga 

målen, 

–  är 915 projekt, med ett värde av 15 

miljarder EUR (50 %), antingen 

försenade eller kommer inte att uppnå de 

ursprungliga målen, 

– får nästan en femtedel av projekten med 

de största problemen budgetstöd., 

 

utgår 

Or. en 

 

 


