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Forslag til beslutning 

Punkt 162 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

162. fremhæver vigtigheden af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

fremhæver, at ved udgangen af november 

2015 havde næsten 320 000 unge været 

omfattet af tiltag, der støttes af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, og at 18 

ud af 22 medlemsstater havde iværksat 

tiltag inden for rammerne heraf: Der var 

indgået forpligtelser for 28 % af 

finansieringen under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, 20 % var 

blevet lagt ud til støttemodtagere, og 5 % 

var blevet udbetalt til støttemodtagere; 

noterer sig, at tre medlemsstater endnu 

ikke havde givet tilsagn om midler ved 

udgangen af november 2015 (Spanien, 

Irland og Det Forenede Kongerige); 

162. fremhæver vigtigheden af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

fremhæver, at ved udgangen af november 

2015 havde næsten 320 000 unge været 

omfattet af tiltag, der støttes af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, og at 18 

ud af 22 medlemsstater havde iværksat 

tiltag inden for rammerne heraf: 

Der var indgået forpligtelser for 28 % af 

finansieringen under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet,  

20 % var blevet lagt ud til støttemodtagere, 

og 5 % var blevet udbetalt til 

støttemodtagere; 

noterer sig, at tre medlemsstater endnu 

ikke havde givet tilsagn om midler ved 

udgangen af november 2015 (Spanien, 

Irland og Det Forenede Kongerige, 

herunder Skotland); 

Or. en 
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Betænkning A8-0150/2017 
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Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 191 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

191. støtter fuldt ud kommissær Günther 

Oettinger, da han udtalte, at finansielle 

instrumenter og "skyggebudgetter" skal 

bringes tilbage på lang sigt inden for 

rammerne af Unionens budget, eftersom 

dette ville betyde, at Kommissionen er 

ansvarlig over for Parlamentet; opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde en 

meddelelse om dette spørgsmål inden 

november 2017; 

191. støtter fuldt ud kommissær Günther 

Oettinger, da han udtalte, at finansielle 

instrumenter og "skyggebudgetter" i sidste 

ende skal bringes tilbage på lang sigt inden 

for rammerne af Unionens budget (og jo 

før, jo bedre), eftersom dette ville betyde, 

at Kommissionen er ansvarlig over for 

Parlamentet; opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en meddelelse om dette 

spørgsmål inden november 2017; 

Or. en 
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Betænkning A8-0150/2017 
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Forslag til beslutning 

Punkt 208 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

208. noterer sig, at generaldirektøren for 

GD AGRI på en side i generaldirektoratets 

årlige aktivitetsrapport for 2015 

rapporterede om tendenser i fordelingen af 

direkte betalinger og på ny understregede, 

at det er op til medlemsstaterne at udnytte 

de muligheder, der tilbydes i reformen af 

den fælles landbrugspolitik i 2013 om 

omfordeling af støtte under den fælles 

landbrugspolitik; 

208. noterer sig, at generaldirektøren for 

GD AGRI på en side i generaldirektoratets 

årlige aktivitetsrapport for 2015 

rapporterede om tendenser i fordelingen af 

direkte betalinger og på ny understregede, 

at det er op til medlemsstaterne at udnytte 

de muligheder, der tilbydes i reformen af 

den fælles landbrugspolitik i 2013 om 

omfordeling af støtte under den fælles 

landbrugspolitik; anbefaler i betragtning 

af, at dette er et af de områder, der får 

mest EU-finansiering og også på grund af 

det forhold, at mange store 

bedrifter/landejendomme under det 

nuværende system i visse medlemsstater 

(navnlig Irland og Det Forenede 

Kongerige) hvert år modtager store beløb 

fra den fælles landbrugspolitik, hvilket 

(med rette) giver anledning til megen 

offentlig kritik og sætter spørgsmålstegn 

ved adgangen til disse midler for alle, at 

Kommissionen kontrollerer fordelingen af 

disse midler, således at de korrekt 

målrettes de personer, som er beregnet til 

at modtage dem, med et bindende 

maksimalt loft for landbrugsstøtten til 

individuelle bedrifter, som justeres i 

forhold til forbrugerprisindekset i de 

enkelte medlemsstater; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 212 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

212. er bekymret over Revisionsrettens 

konklusioner om, at seks større ændringer, 

der kan påvirke LPIS, blev indført i maj 

2015, og at kompleksiteten af regler og 

procedurer, der er nødvendige for at 

håndtere disse ændringer, yderligere har 

øget den administrative byrde for 

medlemsstaterne; 

212. er bekymret over Revisionsrettens 

konklusioner om, at seks større ændringer, 

der kan påvirke LPIS, blev indført i maj 

2015, og at kompleksiteten af regler og 

procedurer, der er nødvendige for at 

håndtere disse ændringer, yderligere har 

øget den administrative byrde for 

medlemsstaterne; anbefaler, at disse seks 

ændringer tages op til revision med 

henblik på forenkling; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 215 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 215a. anbefaler i betragtning af, at dette 

er et af de områder, der får mest EU-

finansiering og også på grund af det 

forhold, at mange store 

bedrifter/landejendomme under det 

nuværende system i visse medlemsstater 

(navnlig Irland og Det Forenede 

Kongerige) hvert år modtager store beløb 

fra den fælles landbrugspolitik, hvilket 

(med rette) giver anledning til megen 

offentlig kritik og sætter spørgsmålstegn 

ved adgangen til disse midler for alle, at 

Kommissionen kontrollerer fordelingen af 

disse midler, således at de korrekt 

målrettes de personer, som er beregnet til 

at modtage dem, med et bindende 

maksimalt loft for landbrugsstøtten til 

individuelle bedrifter, som justeres i 

forhold til forbrugerprisindekset i de 

enkelte medlemsstater; 

Or. en 
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Punkt 246 – led 8 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

- til i adfærdskodeksen for 

kommissærer at medtage definitionen af, 

hvad der udgør en interessekonflikt, til 

grundlæggende at revurdere behovet for, at 

der i dens finansieringsordninger med 

internationale organisationer og 

bemyndigede enheder fastsættes 

bestemmelser vedrørende løn til 

personaleudgifter, som er knyttet til 

aktiviteter, der er kernen i deres opgaver, 

og til fuldt ud at orientere Europa-

Parlamentet inden udgangen af 2017 om 

sine overvejelser i denne henseende, men 

også om virkningerne af anvendelsen af 

den nye politik for omkostningsdækning; 

- Kommissionen til: 1) i 

adfærdskodeksen for kommissærer at 

medtage definitionen af, hvad der udgør en 

interessekonflikt, og endvidere til at 

skitsere sanktionerne over for dem, som 

ikke derefter angiver sådanne 

interessekonflikter, og som i sidste instans 

kan være afskedigelse; 2) til 

grundlæggende at revurdere behovet for, at 

der i dens finansieringsordninger med 

internationale organisationer og 

bemyndigede enheder fastsættes 

bestemmelser vedrørende løn til 

personaleudgifter, som er knyttet til 

aktiviteter, der er kernen i deres opgaver; 

og 3) til fuldt ud at orientere Europa-

Parlamentet inden udgangen af 2017 om 

sine overvejelser i denne henseende, men 

også om virkningerne af anvendelsen af 

den nye politik for omkostningsdækning; 

Or. en 

 


