
 

AM\1124093SV.docx  PE603.701v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

25.4.2017 A8-0150/26 

Ändringsförslag  26 

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 49 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

49. Europaparlamentet beklagar djupt 

att betalningarna för 22:a året i följd har 

innehållit väsentliga fel på grund av att 

övervaknings- och kontrollsystemen endast 

till en del är effektiva. 

49. Europaparlamentet beklagar djupt 

att betalningarna för 22:a året i följd har 

innehållit väsentliga fel på grund av att 

övervaknings- och kontrollsystemen endast 

till en del är effektiva och påpekar att 

detta faktiskt är de sanna resultaten av 

revisionsrättens olika granskningar och 

att ansvarsfrihet inte bör beviljas på 

grund av detta resultat. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/27 

Ändringsförslag  27 

Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet beklagar att den 

mest sannolika felnivån för betalningarna 

uppgår till 3,8 %. Parlamentet påminner 

om att den mest sannolika felnivån för 

betalningarna uppskattades till 4,4 % för 

budgetåret 2014, till 4,7 % för budgetåret 

2013, 4,8 % för budgetåret 2012 och 3,9 % 

för budgetåret 2011. 

50. Europaparlamentet beklagar att den 

mest sannolika felnivån för betalningarna 

uppgår till 3,8 % och noterar att denna 

felnivå är oacceptabel. Parlamentet 

påminner om att den mest sannolika 

felnivån för betalningarna uppskattades till 

4,4 % för budgetåret 2014, till 4,7 % för 

budgetåret 2013, 4,8 % för budgetåret 2012 

och 3,9 % för budgetåret 2011. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/28 

Ändringsförslag  28 

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 68 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet delar den åsikt 

som revisionsrätten framför i sin särskilda 

rapport nr 27/2016 att den åtskillnad som 

införts genom Kinnock-Prodi-reformen 

mellan kommissionsledamöternas politiska 

ansvar och generaldirektörernas 

verksamhetsansvar innebär att det inte 

alltid tydligt har framgått om ”politiskt 

ansvar” omfattar ansvarstagande för 

generaldirektoratens budgetgenomförande, 

eller om det är åtskilt från detta (se punkt 5 

i sammanfattningen av revisionsrättens 

särskilda rapport nr 27/2016). 

68. Europaparlamentet delar den åsikt 

som revisionsrätten framför i sin särskilda 

rapport nr 27/2016 att den åtskillnad som 

införts genom Kinnock-Prodi-reformen 

mellan kommissionsledamöternas politiska 

ansvar och generaldirektörernas 

verksamhetsansvar innebär att det inte 

alltid tydligt har framgått om ”politiskt 

ansvar” omfattar ansvarstagande för 

generaldirektoratens budgetgenomförande, 

eller om det är åtskilt från detta (se punkt 5 

i sammanfattningen av revisionsrättens 

särskilda rapport nr 27/2016). 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/29 

Ändringsförslag  29 

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 102 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

102. Europaparlamentet gläder sig över 

att de samlade revisionsbevisen visar att 

felnivån i inkomsterna inte är väsentlig, 

och framför allt att de granskade systemen 

är ändamålsenliga när det gäller BNI-

baserade och momsbaserade egna medel, 

att de granskade systemen generellt sett är 

ändamålsenliga när det gäller traditionella 

egna medel, att nyckelinternkontrollerna i 

de medlemsstater som revisionsrätten 

besökte var delvis ändamålsenliga och att 

revisionsrätten inte fann några fel i de 

granskade transaktionerna. 

102. Europaparlamentet noterar att de 

samlade revisionsbevisen visar att felnivån 

i inkomsterna inte är väsentlig, och framför 

allt att de granskade systemen är 

ändamålsenliga när det gäller BNI-

baserade och momsbaserade egna medel, 

att de granskade systemen generellt sett är 

ändamålsenliga när det gäller traditionella 

egna medel, att nyckelinternkontrollerna i 

de medlemsstater som revisionsrätten 

besökte var delvis ändamålsenliga och att 

revisionsrätten inte fann några fel i de 

granskade transaktionerna. Parlamentet 

noterar dock att Irlands BNP är kraftigt 

snedvriden på grund av de många stora 

multinationella företagens närvaro och 

verksamhet och att denna snedvridna 

BNP sedan använts för att överskatta 

Irlands bidrag till EU-budgeten. 

Parlamentet noterar att detta varit känt i 

många år men att det inte 

uppmärksammats förrän 2016 då det 

skedde ökning på 26 % nästan från en 

dag till en annan. Parlamentet noterar att 

denna stora snedvridning som 

tillkännagavs 2016 avsåg Irlands BNP för 

2005 och anser att Irland har rätt till en 

återbetalning för det året. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/30 

Ändringsförslag  30 

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 103 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

103. Europaparlamentet påminner om att 

genom en reservation kan en tveksam del i 

de BNI-uppgifter som lämnats in av en 

medlemsstat hållas öppen för en eventuell 

korrigering, och gläder sig över att 

revisionsrätten inte fann några allvarliga 

problem i det urval av hävda transaktioner 

som analyserades 2015. 

103. Europaparlamentet påminner om att 

genom en reservation kan en tveksam del i 

de BNI-uppgifter som lämnats in av en 

medlemsstat hållas öppen för en eventuell 

korrigering, och noterar att revisionsrätten 

inte fann några allvarliga problem i det 

urval av hävda transaktioner som 

analyserades 2015. Parlamentet föreslår 

dock att en sådan reservation nu behövs 

för Irland för 2015 med tanke på den 

stora snedvridningen av Irlands BNP för 

2015 som beror på många stora 

multinationella företags närvaro och 

verksamhet. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/31 

Ändringsförslag  31 

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 110 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

110. Europaparlamentet beklagar att de 

strukturella och rättsliga faktorer som 

ledde till de politiska incidenter som 

inträffade i slutet av oktober 2014 när det 

gäller bidragen från vissa medlemsstater 

fortfarande är aktuella. 

utgår 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/32 

Ändringsförslag  32 

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 111 – strecksats 5a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – Ompröva Irlands bidrag till 2015 års 

EU-budget i syfte att ändra 

beräkningsunderlaget från BNP till det 

mer korrekta BNI, vilka för lejonparten 

av länderna ligger mycket närmare 

varandra än i Irlands fall och som skulle 

återspegla en sannare bild av Irlands 

nationella produktion. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/33 

Ändringsförslag  33 

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 122 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

122. Europaparlamentet beklagar djupt 

att målet att investera 3 % av 

medlemsstaternas bruttonationalprodukt 

(BNP) i forskning senast 2020 sannolikt 

inte kommer att nås. Parlamentet anser 

därför att de återkommande 

nedskärningarna i EU:s budget för 

forskningsprogram bör stoppas. 

Parlamentet uppmanar samtliga 

medlemsstater att anta utmaningen. 

Parlamentet uppmanar också 

kommissionen att dra de nödvändiga 

slutsatserna inför halvtidsrevideringen av 

den fleråriga budgetramen och inför nästa 

fleråriga budgetram. 

122. Europaparlamentet beklagar djupt 

att målet att investera 3 % av 

medlemsstaternas bruttonationalprodukt 

(BNP) i forskning senast 2020 sannolikt 

inte kommer att nås. Parlamentet anser 

därför att de återkommande 

nedskärningarna i EU:s budget för 

forskningsprogram bör 

stoppas. Parlamentet uppmanar samtliga 

medlemsstater att anta utmaningen. 

Parlamentet rekommenderar att man i 

Irlands fall, där BNP är kraftigt 

snedvriden av många stora 

multinationella företags närvaro och 

verksamhet, ska använda BNI snarare än 

BNP som underlag för sådana 

beräkningar. Parlamentet uppmanar också 

kommissionen att dra de nödvändiga 

slutsatserna inför halvtidsrevideringen av 

den fleråriga budgetramen och inför nästa 

fleråriga budgetram. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/34 

Ändringsförslag  34 

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 143 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

143. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att göra en extra insats för 

att uppnå målet att investera 3 % av BNP i 

forskning. Detta skulle främja 

spetskompetens och innovation. 

Kommissionen uppmanas därför att 

undersöka möjligheten att föreslå en 

vetenskapspakt på lokal, regional och 

nationell nivå, med utgångspunkt i den 

dynamik som redan har skapats genom 

borgmästaravtalet. Medlemsstaterna och 

parlamentet uppmanas att också göra en 

insats via unionens budget. 

143. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att göra en extra insats för 

att uppnå målet att investera 3 % av BNI i 

forskning. Detta skulle främja 

spetskompetens och innovation. 

Kommissionen uppmanas därför att 

undersöka möjligheten att föreslå en 

vetenskapspakt på lokal, regional och 

nationell nivå, med utgångspunkt i den 

dynamik som redan har skapats genom 

borgmästaravtalet. Medlemsstaterna och 

parlamentet uppmanas att också göra en 

insats via unionens budget. 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/35 

Ändringsförslag  35 

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 153 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

153. Europaparlamentet gläder sig över 

att Eruf/SF i viss utsträckning kunde 

uppväga effekterna av finanskrisen 2007–

2008, vilket visar att utan 

strukturfondernas bidrag skulle de 

ekonomiska och sociala skillnaderna 

mellan de europeiska regionerna har ökat 

ännu mer. 

153. Europaparlamentet noterar att 

Eruf/SF i viss begränsad utsträckning 

kunde uppväga effekterna av finanskrisen 

2007–2008, vilket visar att utan 

strukturfondernas bidrag skulle de 

ekonomiska och sociala skillnaderna 

mellan de europeiska regionerna har ökat 

ännu mer än de faktiskt har. 

Or. en 

 

 


