
 

AM\1124091DA.docx  PE603.701v01-00 
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25.4.2017 A8-0150/16 

Ændringsforslag  16 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning b a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at selv om den 

procentdel, som EU-budgettet udgør af 

medlemsstaternes overordnede samlede 

udgifter på den ene side, og den del af 

EU-budgettet, der ikke er bogført/er 

anvendt forkert/er gået til spilde på den 

anden side, er lille, er de faktiske beløb, 

som der er tale om, betydelige og 

berettiger således til indgående kontrol; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/17 

Ændringsforslag  17 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning d 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at EU-

institutionerne bør arbejde hen imod et 

robust og modstandsdygtigt EU-

budgetsystem, der ikke alene er fleksibelt, 

men også smidigt i både stabile og 

turbulente tider; 

D. der henviser til, at når Parlamentet 

meddeler decharge til Kommissionen, 

kontrollerer det, hvor det er muligt, om 

midlerne er blevet anvendt korrekt, og om 

de politiske mål er blevet nået; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/18 

Ændringsforslag  18 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 – litra b 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) de ti politiske prioriteter opstillet af 

Jean-Claude Juncker på den anden side, 

men samtidig også håndtere en række 

krisesituationer: flygtninge, manglende 

sikkerhed i Europa og i dets nabolande, 

finansiel ustabilitet i Grækenland og de 

økonomiske konsekvenser af det russiske 

eksportforbud samt de langvarige 

virkninger af den finansielle krise og dens 

strukturelle konsekvenser af 

arbejdsløshed, fattigdom og ulighed; 

b) de ti politiske prioriteter opstillet af 

Jean-Claude Juncker på den anden side, 

men samtidig også håndtere en række 

krisesituationer: flygtninge, manglende 

sikkerhed i Europa og i dets nabolande, 

finansiel ustabilitet i Grækenland og de 

økonomiske konsekvenser af forbuddet 

mod eksport til Rusland; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/19 

Ændringsforslag  19 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. Regrets that the temporary 

budgetary arrangements do not offer the 

ideal system to transpose social and 

political aspirations into useful operational 

objectives for spending programmes and 

schemes; 

4. beklager, at de aktuelle 

budgetordninger ikke letter omsættelsen af 

sociale og politiske ambitioner til nyttige 

operationelle mål for udgiftsprogrammer 

og -ordninger; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/20 

Ændringsforslag  20 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. glæder sig over, at kommissær 

Oettinger på lang sigt agter at bringe de 

forskellige skyggebudgetter tilbage i 

Unionens budget; påpeger, at dette i meget 

høj grad vil øge den demokratiske 

ansvarlighed; er af den faste overbevisning, 

at dette problem bør løses så hurtigt som 

muligt, dog senest inden udgangen af den 

næste finansielle programmeringsperiode; 

opfordrer Kommissionen til at udarbejde 

en meddelelse om dette spørgsmål inden 

november 2017; 

27. glæder sig over, at kommissær 

Oettinger på lang sigt agter at bringe de 

forskellige skyggebudgetter tilbage i 

Unionens budget, men foreslår, at det bør 

ske hurtigst muligt; påpeger, at dette i 

meget høj grad vil øge den demokratiske 

ansvarlighed; er af den faste overbevisning, 

at dette problem bør løses så hurtigt som 

muligt, dog senest inden udgangen af den 

næste finansielle programmeringsperiode; 

opfordrer Kommissionen til at udarbejde 

en meddelelse om dette spørgsmål inden 

november 2017; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/21 

Ændringsforslag  21 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. understreger, at denne situation rent 

faktisk kan udgøre en betydelig udfordring 

og underminere effektiviteten af ESI-

fondene, eftersom det EU-bidrag, der ikke 

er gjort krav på, sammen med den krævede 

medfinansiering, i visse medlemsstater 

overstiger 15 % af de samlede offentlige 

udgifter, når de sidste to finansielle 

rammer, 2007-2013 og 2014-2020, tages i 

betragtning; 

29. understreger, at denne situation rent 

faktisk kan udgøre en betydelig udfordring 

og underminere effektiviteten af ESI-

fondene, eftersom det EU-bidrag, der ikke 

er gjort krav på, sammen med den krævede 

medfinansiering, i visse medlemsstater 

overstiger 15 % af de samlede offentlige 

udgifter påpeger, at på grund af deres 

egen interne budgetmæssige 

begrænsninger, er de medlemsstater, der 

har størst behov for Unionens bidrag til at 

forbedre deres infrastruktur, også dem, 

der har mest at miste og understreger, at 

dette problem skal løses og afsluttes; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/22 

Ændringsforslag  22 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. bemærker med bekymring, at ved 

udgangen af 2015 tegnede fem 

medlemsstater (Den Tjekkiske Republik, 

Italien, Spanien, Polen og Rumænien) og 

primære støttemodtagere sig for over 

halvdelen af de uudnyttede 

forpligtelsesbevillinger til strukturfondene, 

som ikke har ført til betalinger for 

programmeringsperioden 2007-2013, og at 

årsagerne til denne forsinkelse er 

forskellige: manglende kapacitet og 

administrativ bistand, manglende nationale 

midler til medfinansiering af EU's 

operationer, forsinkelser i forbindelse med 

indgivelsen af regionale programmer for 

FFR 2014-2020 osv.; 

30. bemærker med bekymring, at ved 

udgangen af 2015 tegnede fem 

medlemsstater (Den Tjekkiske Republik, 

Italien, Spanien, Polen og Rumænien), som 

alle har hårdt brug for adgang til 

strukturfondene, og primære 

støttemodtagere sig for over halvdelen af 

de uudnyttede forpligtelsesbevillinger til 

strukturfondene, som ikke har ført til 

betalinger for programmeringsperioden 

2007-2013, og at årsagerne til denne 

forsinkelse er forskellige: manglende 

kapacitet og administrativ bistand, 

manglende nationale midler til 

medfinansiering af EU's operationer, 

forsinkelser i forbindelse med indgivelsen 

af regionale programmer for FFR 2014-

2020 osv.; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

25.4.2017 A8-0150/23 

Ændringsforslag  23 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 – led 1 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1) afslutning og frigørelse af 

programmerne for 2007-2013 

1) hurtigere afslutning og frigørelse af 

programmerne for 2007-2013 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/24 

Ændringsforslag  24 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 – led 2 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2) korrekt anvendelse af 

nettokorrektioner på samhørighedsområdet 

2) øget anvendelse af 

nettokorrektioner på samhørighedsområdet 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/25 

Ændringsforslag  25 

Luke Ming Flanagan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. glæder sig over, at Revisionsretten 

afgiver en blank erklæring om rigtigheden 

af regnskabet for 2015, således som den 

har gjort siden 2007, og at Revisionsretten 

konkluderede, at indtægterne var uden 

væsentlig fejlforekomst i 2015, og 

bemærker med tilfredshed, at de 

forpligtelser, der ligger til grund for 

regnskabet for det regnskabsår, der 

afsluttedes den 31. december 2015, i alt 

væsentligt er lovlige og formelt rigtige; 

48. bemærker, at Revisionsretten 

afgiver en blank erklæring om rigtigheden 

af regnskabet for 2015, således som den 

har gjort siden 2007, og at Revisionsretten 

konkluderede, at indtægterne var uden 

væsentlig fejlforekomst i 2015, og 

bemærker med tilfredshed, at de 

forpligtelser, der ligger til grund for 

regnskabet for det regnskabsår, der 

afsluttedes den 31. december 2015, i alt 

væsentligt er lovlige og formelt rigtige; 

bemærker imidlertid også, at denne 

blanke erklæring kan give anledning til 

forvirring blandt den brede befolkning 

om, hvorvidt den finder anvendelse på 

Kommissionens samlede regnskab; 

understreger, at der i betragtning af de 

enorme beløb, der er tale om, er behov for 

absolut klarhed, og mens det er vigtigt, at 

bogføringen er korrekt, er de 

underliggende regnskaber af afgørende 

betydning i enhver passende 

revisionsprocedure, dvs. om alle indtægter 

og udgifter er lovlige, er blevet optjent og 

afholdt korrekt og er blevet bogført fuldt 

ud inden for de accepterede parametre; 

Or. en 

 


