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24.4.2017 A8-0150/10 

Ändringsförslag  10 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 90a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 90a. Europaparlamentet beklagar att 

ersättningspolicyn för forskarna tillämpas 

med mindre justeringar inom ramen för 

Horisont 2020-programmet och att denna 

därmed möjliggör olika lön för samma 

arbete inom samma projekt, grundad 

enbart på forskarens nationalitet, vilket 

driver på hjärnflykten av forskare från 

Central- och Östeuropa. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/11 

Ändringsförslag  11 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 57 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

International Management Group (IMG) utgår 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/12 

Ändringsförslag  12 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 245 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

245. Europaparlamentet gratulerar 

kommissionen till utgången i mål T-

381/15 den 2 februari 2017. Parlamentet 

vill få klarhet i vilka avtal med IMG som 

fortfarande pågår. 

utgår 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/13 

Ändringsförslag  13 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 259a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 259a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att med medlemsstaterna 

förhandla fram ett system med 

automatiskt erkännande av EU-

institutionernas gemensamma 

sjukförsäkringssystem i syfte att förbättra 

patientvården, behandlingar och avgifter 

på likvärdigt sätt med medlemsstaternas 

socialförsäkringssystem. Parlamentet 

anser att detta också skulle möjliggöra 

undanröjande av överdriven byråkrati och 

anpassning till ny teknik som nu används 

i många medlemsstater. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/14 

Ändringsförslag  14 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 62 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

Olaf utgår 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/15 

Ändringsförslag  15 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 260 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

260. Europaparlamentet noterar att 

kommissionskollegiet hävde immuniteten 

för Olafs generaldirektör, till följd av en 

begäran från belgiska myndigheter i 

samband med utredningar som är 

kopplade till ”fallet Dalli”. Parlamentet 

anser att generaldirektören står inför en 

trefaldig intressekonflikt: 

utgår 

– Medan kollegiet var i färd med att 

besluta om att upphäva 

generaldirektörens immunitet övervägde 

han möjligheten att inleda Olaf-

utredningar mot kommissionsledamöter. 

 

– Efter det att kollegiet har fattat sitt 

beslut om att upphäva hans immunitet 

vidtog generaldirektören rättsliga 

åtgärder mot kommissionen för påstådda 

oriktigheter vid antagandet av dess beslut. 

Samtidigt fortsatte generaldirektören att 

företräda kommissionen i policyfrågor 

som rör hans ärenden. 

 

– Efter det att upphävandet av hans 

immunitet hade bekräftats inledde den 

belgiska åklagarmyndigheten en 

undersökning av generaldirektörens roll i 

det aktuella fallet, samtidigt som han 

fortsätter att fungera som samtalspartner 

med Olafs generaldirektör för att 

bekämpa bedrägerier riktade mot EU:s 

ekonomiska intressen i Belgien. 
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Parlamentet anser att dessa 

intressekonflikter skulle kunna skada 

både Olafs och kommissionens anseende. 

Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att ta Olafs generaldirektör 

ur tjänst fram tills utgången av den 

undersökning som genomförs av de 

belgiska myndigheterna, och att utse en 

tillfällig ersättare. 

 

* Parlamentet är chockat över 

nyhetsrapporterna om att den brittiska 

tullens ”kontinuerliga vårdslöshet” skulle 

ha berövat EU, enligt Olafs beräkningar, 

på 1,987 miljarder EUR i förlorade 

inkomster och tullar för kinesiska varor, 

och över att ett mycket sofistikerat nätverk 

av organiserade brottslingar också 

åsamkat EU förluster på 3,2 miljarder 

EUR i förlorade mervärdesskatteintäkter 

från stora EU-länder, såsom Frankrike, 

Tyskland, Spanien och Italien. 

 

* Parlamentet begär att beviljas 

tillgång till den fullständiga ärendeakten 

och kräver att regelbundet informeras. 

 

Or. en 

 

 


