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Martina Dlabajová 
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Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet 2014: Europeiska unionens allmänna budget – kommissionen och 

genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 345 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

345. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över unionens förvaltning av externt stöd 

i tredjeländer. Varannan euro betalas för 

sent (vid tidpunkten för den senaste 

rapporten berördes 805 projekt), var 

tredje euro nådde inte det avsedda målet 

(610 projekt berördes) och båda dessa 

misslyckanden gäller för var fjärde euro 

(500 projekt berördes). När det gäller 

budgetstöd är nästan en femtedel (18,5 %) 

av åtgärderna försenade och når inte 

målen, och nästan hälften av EUF-

projekten har samma problem med 

genomförandet. Det är bekymmersamt att 

projekt som har problem besöks mindre 

ofta än projekt utan problem. 

Kommissionen uppmanas att lämna en 

uppdaterad rapport över situationen för 

dessa projekt, och att ta med stödprogram 

inom grannskapspolitiken i denna 

rapport. 

utgår 

Or. en 
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Martina Dlabajová 
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Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet 2014: Europeiska unionens allmänna budget – kommissionen och 

genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 387 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

387. Europaparlamentet anser att en 

tidigare anställd hos det tjeckiska 

ministeriet för regional utveckling, som 

nu arbetar hos kommissionsledamot 

Crețus privata kansli, inte bör bevaka 

tjeckisk regionalpolitik, då sådana 

arbetsuppgifter innebär en potentiell 

intressekonflikt. 

387. Europaparlamentet anser att 

förbindelser med de egna 

medlemsstaterna helst inte bör ingå 

uppgifterna för statligt anställda som 

rekryteras till en kommissionsledamots 
privata kansli, om inte en lämplig 

utredning på förhand har gjorts av 

eventuella konflikter med kommissionens 

legitima intressen. 

Or. en 
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Betänkande A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Ansvarsfrihet 2014: Europeiska unionens allmänna budget – kommissionen och 

genomförandeorgan 

2015/2154(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 209 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

209. Europaparlamentet instämmer i 

kommissionens åsikt att arbetslöshetstalet 

(särskilt långtidsarbetslöshet) och 

procentandelen unga som varken arbetar 

eller studerar visar på en obalans mellan 

tillgång och efterfrågan på 

arbetsmarknaden. De fem länderna med 

den högsta nivån på långtidsarbetslösheten 

(såsom andel av den aktiva befolkningen) i 

unionen är Grekland (19,5 %), Spanien 

(12,9 %), Kroatien (10,1 %), Slovakien 

(9,3 %) och Portugal (8,4 %) jämfört med 

unionsgenomsnittet på 5,1 %. Länderna 

med störst andel unga som varken arbetar 

eller studerar är Cypern (33,7 %), 

Bulgarien (30,9 %), Ungern (30,3 %), 

Grekland (30,0 %) och Rumänien (26,9 %) 

jämfört med unionsgenomsnittet på 

16,37 %; 

209. Europaparlamentet instämmer i 

kommissionens åsikt att arbetslöshetstalet 

(särskilt långtidsarbetslöshet) och 

procentandelen unga som varken arbetar 

eller studerar visar på en obalans mellan 

tillgång och efterfrågan på 

arbetsmarknaden, samt bristande 

efterfrågan bland konsumenterna och 

brist på offentliga investeringar till följd 

av åtstramningspolitiken. De fem länderna 

med den högsta nivån på 

långtidsarbetslösheten (såsom andel av den 

aktiva befolkningen) i unionen är Grekland 

(19,5 %), Spanien (12,9 %), Kroatien 

(10,1 %), Slovakien (9,3 %) och Portugal 

(8,4 %) jämfört med unionsgenomsnittet på 

5,1 %. Länderna med störst andel unga 

som varken arbetar eller studerar är Cypern 

(33,7 %), Bulgarien (30,9 %), Ungern 

(30,3 %), Grekland (30,0 %) och 

Rumänien (26,9 %) jämfört med 

unionsgenomsnittet på 16,37 %. 

Or. en 

 

 


