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25.4.2017 A8-0150/26 

Ændringsforslag  26 

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 49 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49. beklager dybt, at betalingerne for 

22. år i træk er væsentligt fejlbehæftede 

som følge af, at overvågnings- og 

kontrolsystemerne kun er delvis effektive; 

49. beklager dybt, at betalingerne for 

22. år i træk er væsentligt fejlbehæftede 

som følge af, at overvågnings- og 

kontrolsystemerne kun er delvis effektive 

og påpeger, at dette i virkeligheden er det 

sande resultat af Revisionsrettens 

forskellige revisioner, og at der på basis af 

dette resultat ikke burde gives decharge; 

Or. en 
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Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari 

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 50 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. beklager til trods for en forbedring, 

at betalingerne er behæftet med en mest 

sandsynlig fejlprocent på 3,8 %; minder 

om, at den mest sandsynlige fejlprocent for 

betalinger i regnskabsåret 2014 blev 

anslået til 4,4 %, i regnskabsåret 2013 til 

4,7 %, i regnskabsåret 2012 til 4,8 % og i 

regnskabsåret 2011 til 3,9 %; 

50. beklager til trods for en forbedring, 

at betalingerne er behæftet med en mest 

sandsynlig fejlprocent på 3,8 % og 

bemærker, at denne fejlprocent er 

uacceptabel; minder om, at den mest 

sandsynlige fejlprocent for betalinger i 

regnskabsåret 2014 blev anslået til 4,4 %, i 

regnskabsåret 2013 til 4,7 %, i 

regnskabsåret 2012 til 4,8 % og i 

regnskabsåret 2011 til 3,9 %; 

Or. en 
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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 68 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

68. er enig i det synspunkt, som 

Revisionsretten gav udtryk for i sin 

særberetning 27/2016 om, at den sondring, 

der blev indført i Kinnock-Prodi-reformen 

mellem kommissærernes politiske ansvar 

og generaldirektørernes operationelle 

ansvar, betyder, at det ikke altid er blevet 

præciseret, om "politisk ansvar" omfatter et 

ansvar for generaldirektoraterne eller er 

adskilt fra det (jf. punkt 5 i resuméet i 

Revisionsrettens særberetning 27/2016); 

68. er enig i det synspunkt, som 

Revisionsretten gav udtryk for i sin 

særberetning 27/2016 om, at den sondring, 

der blev indført i Kinnock-Prodi-reformen 

mellem kommissærernes politiske ansvar 

og generaldirektørernes operationelle 

ansvar, betyder, at det ikke altid er blevet 

præciseret, om "politisk ansvar" omfatter et 

ansvar for generaldirektoraterne eller er 

adskilt fra det (jf. punkt 5 i resuméet i 

Revisionsrettens særberetning 27/2016); 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

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 102 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

102. glæder sig over, at Revisionsrettens 

samlede revisionsbevis indikerer, at 

indtægterne ikke er væsentlig 

fejlbehæftede, og navnlig, at de undersøgte 

systemer er effektive med hensyn til BNI- 

og momsbaserede egne indtægter, at de 

undersøgte systemer samlet set er effektive 

med hensyn til traditionelle egne indtægter, 

de centrale interne kontroller i de 

medlemsstater, som Revisionsretten 

besøgte, og som imidlertid var delvis 

effektive, og at Revisionsretten ikke fandt 

nogen fejl i de undersøgte transaktioner; 

102. bemærker, at Revisionsrettens 

samlede revisionsbevis indikerer, at 

indtægterne ikke er væsentlig 

fejlbehæftede, og navnlig, at de undersøgte 

systemer er effektive med hensyn til BNI- 

og momsbaserede egne indtægter, at de 

undersøgte systemer samlet set er effektive 

med hensyn til traditionelle egne indtægter, 

de centrale interne kontroller i de 

medlemsstater, som Revisionsretten 

besøgte, og som imidlertid var delvis 

effektive, og at Revisionsretten ikke fandt 

nogen fejl i de undersøgte transaktioner; 

bemærker dog også, at Irlands BNP er 

stærkt fordrejet af tilstedeværelsen af 

mange store multinationale selskaber og 

disses aktiviteter, og at dette fordrejede 

BNP derefter blev anvendt til at 

overvurdere Irlands bidrag til EU's 

budget; bemærker, at dette har været 

kendt i mange år, men ikke blev påpeget 

indtil 2016, hvor der var en stigning på 

26 %, der fandt sted næsten fra den ene 

dag til den anden; bemærker, at den 

væsentlige fordrejning, der blev 

bekendtgjort i 2016, vedrørte Irlands BNP 

for 2015 og foreslår, at der udbetales en 

restitution til Irland for det pågældende 

år; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/30 

Ændringsforslag  30 

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 103 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

103. minder om, at et forbehold er et 

middel, som bruges til at holde 

problematiske elementer i BNI-dataene fra 

en medlemsstat åbne med henblik på 

eventuel korrektion, og noterer sig med 

tilfredshed, at Revisionsretten ikke 

konstaterede nogen alvorlige problemer i 

de ophævede forbehold, der blev revideret i 

2015; 

103. minder om, at et forbehold er et 

middel, som bruges til at holde 

problematiske elementer i BNI-dataene fra 

en medlemsstat åbne med henblik på 

eventuel korrektion, og noterer sig med 

tilfredshed, at Revisionsretten ikke 

konstaterede nogen alvorlige problemer i 

de ophævede forbehold, der blev revideret i 

2015; mener imidlertid, at der i lyset af 

den væsentlige fordrejning af Irlands 

BNP for 2015, der skyldes 

tilstedeværelsen af mange store 

multinationale virksomheder og disses 

aktiviteter, nu er behov for et sådant 

forbehold for Irland for 2015; 

Or. en 
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Ændringsforslag  31 

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 110 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

110. beklager, at strukturelle og 

juridiske elementer, der førte til den 

politiske hændelse, som fandt sted ved 

udgangen af oktober 2014 med hensyn til 

bidragene fra nogle medlemsstater, stadig 

er i kraft; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  32 

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 111 – led 5 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 - revurderer Irlands bidrag til EU-

budgettet for 2015 med henblik på at 

ændre beregningsgrundlaget fra BNP til 

det mere nøjagtige BNI, som i langt de 

fleste lande ligger meget tættere end i 

Irland, og som ville give et mere realistisk 

billede af Irlands nationale produktion; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/33 

Ændringsforslag  33 

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 122 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

122. beklager dybt, at målet om at 

investere 3 % af medlemsstaternes 

bruttonationalprodukt (BNP) i forskning 

inden 2020 sandsynligvis ikke vil blive 

opfyldt; mener derfor, at de 

tilbagevendende nedskæringer i EU-

budgettet vedrørende 

forskningsprogrammer bør standses; 

opfordrer alle medlemsstaterne til at tage 

udfordringen op; opfordrer endvidere 

Kommissionen til at drage de nødvendige 

konklusioner på mellemlang sigt for 

revisionen af FFR for den næste FFR; 

122. beklager dybt, at målet om at 

investere 3 % af medlemsstaternes 

bruttonationalprodukt (BNP) i forskning 

inden 2020 sandsynligvis ikke vil blive 

opfyldt; mener derfor, at de 

tilbagevendende nedskæringer i EU-

budgettet vedrørende 

forskningsprogrammer bør 

standses; opfordrer alle medlemsstaterne til 

at tage udfordringen op; anbefaler, for så 

vidt angår Irland, hvor BNP er stærkt 

fordrejet af tilstedeværelsen af mange 

store multinationale selskaber og disses 

aktiviteter, at BNI og ikke BNP anvendes 

som grundlag for disse 

beregninger; opfordrer endvidere 

Kommissionen til at drage de nødvendige 

konklusioner på mellemlang sigt for 

revisionen af FFR for den næste FFR; 

Or. en 
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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 143 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

143. opfordrer medlemsstaterne til at 

gøre en ekstra indsats med henblik på at 

opfylde målet om, at 3 % af BNP skal 

investeres i forskning, hvilket vil fremme 

kvaliteten og innovationen; opfordrer 

derfor Kommissionen til at undersøge 

muligheden af at foreslå en 

videnskabsaftale på lokalt, regionalt og 

nationalt plan, som bygger videre på den 

dynamik, der allerede er skabt i 

borgmesteraftalen; opfordrer også 

medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til 

at gøre en indsats via Unionens budget; 

143. opfordrer medlemsstaterne til at 

gøre en ekstra indsats med henblik på at 

opfylde målet om, at 3 % af BNP skal 

investeres i forskning, hvilket vil fremme 

kvaliteten og innovationen; opfordrer 

derfor Kommissionen til at undersøge 

muligheden af at foreslå en 

videnskabsaftale på lokalt, regionalt og 

nationalt plan, som bygger videre på den 

dynamik, der allerede er skabt i 

borgmesteraftalen; opfordrer også 

medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til 

at gøre en indsats via Unionens budget; 

Or. en 
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Ændringsforslag  35 

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 153 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

153. glæder sig over, at 

EFRU/Samhørighedsfonden i et vist 

omfang var i stand til at opveje 

virkningerne af finanskrisen i 2007-2008, 

hvilket viser, at uden strukturfondenes 

intervention ville den økonomiske og 

sociale ulighed mellem de europæiske 

regioner være vokset endnu mere; 

153. bemærker, at 

EFRU/Samhørighedsfonden i et begrænset 

omfang var i stand til at opveje 

virkningerne af finanskrisen i 2007-2008, 

hvilket viser, at uden strukturfondenes 

intervention ville den økonomiske og 

sociale ulighed mellem de europæiske 

regioner være vokset endnu mere, end den 

har gjort; 

Or. en 

 


