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25.4.2017 A8-0150/16 

Ändringsförslag  16 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Procentandelarna av unionens 

budget som å ena sidan en andel av 

medlemsstaternas samlade utgifter och å 

andra sidan som den del av denna budget 

som inte bokförts eller som använts 

felaktigt eller slösats bort, är visserligen 

små, men de faktiska beloppen är 

betydande och kräver därför en strikt 

granskning. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/17 

Ändringsförslag  17 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Unionens institutioner bör arbeta 

för att införa ett stabilt och 

motståndskraftigt budgetsystem, som är 

flexibelt men som också snabbt kan 

anpassa sig under både stabila och 

turbulenta perioder. 

D. När parlamentet beviljar 

kommissionen ansvarsfrihet kontrollerar 

det i förekommande fall huruvida medlen 

har använts korrekt och huruvida de 

politiska målen har uppnåtts. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/18 

Ändringsförslag  18 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 – led b 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

b) de tio politiska prioriteringar som 

fastställts av ordförande Jean-Claude 

Juncker, å andra sidan, och samtidigt 

hantera ett antal krissituationer: flyktingar, 

osäkerhet i Europa och dess grannskap, 

finansiell instabilitet i Grekland och de 

ekonomiska effekterna av det ryska 

exportförbudet, samt de långvariga 

effekterna av den finansiella krisen och 

dess strukturella konsekvenser i form av 

arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet. 

b) de tio politiska prioriteringar som 

fastställts av ordförande Jean-Claude 

Juncker, å andra sidan, och samtidigt 

hantera ett antal krissituationer: flyktingar, 

osäkerhet i Europa och dess grannskap, 

finansiell instabilitet i Grekland och de 

ekonomiska effekterna av det ryska 

exportförbudet. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/19 

Ändringsförslag  19 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet beklagar att 

tillfälliga budgetarrangemang inte är det 

ideala systemet för att omsätta de sociala 

och politiska ambitionerna i användbara 

operativa mål för finansieringsprogram och 

stödordningar. 

4. Europaparlamentet beklagar att 

nuvarande budgetarrangemang inte bidrar 

till att omsätta de sociala och politiska 

ambitionerna i användbara operativa mål 

för finansieringsprogram och 

stödordningar. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/20 

Ändringsförslag  20 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionsledamot Oettingers avsikt att 

på lång sikt återföra de olika 

skuggbudgetarna till EU-budgeten. Detta 

skulle i mycket stor grad öka det 

demokratiska ansvarstagandet. Parlamentet 

är av den bestämda uppfattningen att detta 

problem bör lösas så snart som möjligt men 

senast i slutet av nästa finansiella 

programperiod. Kommissionen uppmanas 

att utarbeta ett meddelande om denna fråga 

före november 2017. 

27. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionsledamot Oettingers avsikt att 

på lång sikt återföra de olika 

skuggbudgetarna till EU-budgeten men 

föreslår att detta bör göras så snart som 

möjligt och inte skjutas på framtiden. 

Detta skulle i mycket stor grad öka det 

demokratiska ansvarstagandet. Parlamentet 

är av den bestämda uppfattningen att detta 

problem bör lösas så snart som möjligt men 

senast i slutet av nästa finansiella 

programperiod. Kommissionen uppmanas 

att utarbeta ett meddelande om denna fråga 

före november 2017. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/21 

Ändringsförslag  21 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet betonar att 

denna situation verkligen kan utgöra en 

betydande utmaning och undergräva 

effektiviteten i de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna, då det outnyttjade 

unionsbidraget, tillsammans med den 

obligatoriska medfinansieringen, i vissa 

medlemsstater överstiger 15 % av de totala 

offentliga utgifterna när de två sista 

budgetramarna, 2007–2013 och 2014–

2020, beaktas. 

29. Europaparlamentet betonar att 

denna situation verkligen kan utgöra en 

betydande utmaning och undergräva 

effektiviteten i de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna, då det outnyttjade 

unionsbidraget, tillsammans med den 

obligatoriska medfinansieringen, i vissa 

medlemsstater överstiger 15 % av de totala 

offentliga utgifterna. På grund av sina 

interna budgetbegränsningar är de 

medlemsstater som behöver unionsbidrag 

mest för att förbättra sin infrastruktur 

också de som har mest att förlora, och 

parlamentet betonar att denna anomali 

behöver åtgärdas och undanröjas. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/22 

Ändringsförslag  22 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 30 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

30. Europaparlamentet noterar 

bekymrat att vid utgången av 2015 stod 

fem medlemsstater (Tjeckien, Italien, 

Spanien, Polen och Rumänien) och stora 

stödmottagare för mer än hälften av de 

outnyttjade åtagandebemyndigandena för 

strukturfonderna som ännu inte har lett till 

betalningar för programperioden 2007–

2013. Skälen till förseningen är olika: brist 

på kapacitet och administrativt stöd, brist 

på nationella medel för att medfinansiera 

EU:s transaktioner, förseningar vid 

inlämningen av regionala program för den 

fleråriga budgetramen 2014–2020, osv. 

30. Europaparlamentet noterar 

bekymrat att vid utgången av 2015 stod 

fem medlemsstater (Tjeckien, Italien, 

Spanien, Polen och Rumänien), som alla 

är i stort behov av strukturfonderna, och 

stora stödmottagare för mer än hälften av 

de outnyttjade åtagandebemyndigandena 

för strukturfonderna som ännu inte har lett 

till betalningar för programperioden 2007–

2013. Skälen till förseningen är olika: brist 

på kapacitet och administrativt stöd, brist 

på nationella medel för att medfinansiera 

EU:s transaktioner, förseningar vid 

inlämningen av regionala program för den 

fleråriga budgetramen 2014–2020, osv. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/23 

Ändringsförslag  23 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 40 – led 1 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

1) avslutande av och tillbakadragande 

av åtaganden för programmen under 2007–

2013, 

1) snabbare avslutande av och 

tillbakadragande av åtaganden för 

programmen under 2007–2013, 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/24 

Ändringsförslag  24 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 40 – led 2 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

2) korrekt användning av 

nettokorrigeringar på 

sammanhållningsområdet, 

2) större användning av 

nettokorrigeringar på 

sammanhållningsområdet, 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/25 

Ändringsförslag  25 

Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 48 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet gläder sig över 

att revisionsrätten, såsom varje år sedan 

2007, uttalade sig utan reservationer om 

räkenskapernas tillförlitlighet för 2015, och 

att revisionsrätten drog slutsatsen att 

inkomsterna inte innehöll några väsentliga 

fel 2015, och noterar med tillfredsställelse 

att de åtaganden som ligger till grund för 

räkenskaperna för det budgetår som slutade 

den 31 december 2015 i allt väsentligt är 

lagliga och korrekta. 

48. Europaparlamentet noterar att 

revisionsrätten, såsom varje år sedan 2007, 

uttalade sig utan reservationer om 

räkenskapernas tillförlitlighet för 2015, och 

att revisionsrätten drog slutsatsen att 

inkomsterna inte innehöll några väsentliga 

fel 2015, och noterar med tillfredsställelse 

att de åtaganden som ligger till grund för 

räkenskaperna för det budgetår som slutade 

den 31 december 2015 i allt väsentligt är 

lagliga och korrekta. Parlamentet noterar 

dock att uttalandet utan reservationer kan 

leda till förvirring bland allmänheten om 

huruvida detta gäller kommissionens 

totala redovisning. Givet de enorma 

beloppen påpekar parlamentet att absolut 

klarhet krävs, och även om det är viktigt 

med korrekt bokföring så är den 

underliggande redovisningen avgörande 

för alla goda revisionsprocesser, nämligen 

huruvida alla inkomster och utgifter är 

lagliga, har intjänats eller uppkommit på 

ett korrekt sätt och har redovisats fullt ut 

inom ramen för accepterade parametrar.  

Or. en 

 

 


