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Förslag till resolution 

Punkt 162 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

162. Europaparlamentet framhåller 

vikten av 

ungdomssysselsättningsinitiativet. I slutet 

av november 2015 hade nästan 320 000 

unga människor deltagit i åtgärder som 

stöds genom 

ungdomssysselsättningsinitiativet och 18 

av 22 medlemsstater hade vidtagit åtgärder 

inom ramen för detta initiativ. Åtaganden 

hade gjorts för 28 % av de tillgängliga 

medlen inom ramen för 

ungdomssysselsättningsinitiativet, 20 % 

hade lagts ut på stödmottagare och 5 % 

hade betalats ut till stödmottagare. 

Parlamentet noterar att tre medlemsstater 

ännu inte hade gjort några åtaganden i 

slutet av november 2015 (Spanien, Irland 

och Förenade kungariket). 

162. Europaparlamentet framhåller 

vikten av 

ungdomssysselsättningsinitiativet. 

I slutet av november 2015 hade nästan 

320 000 unga människor deltagit i åtgärder 

som stöds genom 

ungdomssysselsättningsinitiativet och 18 

av 22 medlemsstater hade vidtagit åtgärder 

inom ramen för detta initiativ. 

Åtaganden hade gjorts för 28 % av de 

tillgängliga medlen inom ramen för 

ungdomssysselsättningsinitiativet, 

20 % hade lagts ut på stödmottagare och 5 

% hade betalats ut till stödmottagare. 

Tre medlemsstater hade ännu inte gjort 

några åtaganden i slutet av november 2015 

(Spanien, Irland och Förenade kungariket, 

inbegripet Skottland). 
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Förslag till resolution 

Punkt 191 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

191. Europaparlamentet stöder helt och 

hållet den ståndpunkt kommissionsledamot 

Oettinger intagit om att 

finansieringsinstrument och skuggbudgetar 

på lång sikt måste återföras till unionens 

budget, eftersom detta skulle innebära att 

kommissionen blir ansvarig inför 

parlamentet. Kommissionen uppmanas att 

utarbeta ett meddelande om denna fråga 

före november 2017. 

191. Europaparlamentet stöder helt och 

hållet den ståndpunkt kommissionsledamot 

Oettinger intagit om att 

finansieringsinstrument och skuggbudgetar 

på lång sikt sist och slutligen måste 

återföras till unionens budget (och ju 

snarare desto bättre), eftersom detta skulle 

innebära att kommissionen blir ansvarig 

inför parlamentet. Kommissionen 

uppmanas att utarbeta ett meddelande om 

denna fråga före november 2017. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 208 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

208. Europaparlamentet noterar att 

generaldirektören för GD AGRI på en sida 

i sin årliga verksamhetsrapport för 2015 

rapporterade om utvecklingstendenserna 

när det gäller fördelningen av direktstöd, 

och betonade återigen att det är upp till 

medlemsstaterna att utnyttja de möjligheter 

som erbjuds genom 2013 års reform av den 

gemensamma jordbrukspolitiken att 

omfördela stödet från den gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

208. Europaparlamentet noterar att 

generaldirektören för GD AGRI på en sida 

i sin årliga verksamhetsrapport för 2015 

rapporterade om utvecklingstendenserna 

när det gäller fördelningen av direktstöd, 

och betonade återigen att det är upp till 

medlemsstaterna att utnyttja de möjligheter 

som erbjuds genom 2013 års reform av den 

gemensamma jordbrukspolitiken att 

omfördela stödet från den gemensamma 

jordbrukspolitiken. Eftersom detta är ett 

av de områden som får störst 

unionsfinansiering och även med tanke 

på att många stora jordbruksföretag, 

enligt det nuvarande systemet, i vissa 

medlemsstater (särskilt Irland och 

Förenade kungariket) varje år mottar 

stora belopp från den gemensamma 

jordbrukspolitiken, vilket ger upphov till 

mycket kritik (med rätta) från 

allmänheten och äventyrar tillgången till 

medlen för alla, rekommenderar 

parlamentet att kommissionen 

kontrollerar fördelningen av dessa medel 

så att de verkligen riktas till de personer 

som de är avsedda för, med ett bindande 

tak för jordbruksstödet för varje enskilt 

jordbruksföretag som justeras enligt 

konsumentprisindexet i varje enskild 

medlemsstat. 
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Förslag till resolution 

Punkt 212 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

212. Europaparlamentet är bekymrat 

över revisionsrättens slutsatser att sex 

större ändringar som kan påverka LPIS 

infördes i maj 2015 och att de komplexa 

regler och förfaranden som krävs för att 

hantera dessa ändringar ytterligare har ökat 

medlemsstaternas administrativa börda. 

212. Europaparlamentet är bekymrat 

över revisionsrättens slutsatser att sex 

större ändringar som kan påverka LPIS 

infördes i maj 2015 och att de komplexa 

regler och förfaranden som krävs för att 

hantera de ändringarna ytterligare har ökat 

medlemsstaternas administrativa börda. 

Parlamentet rekommenderar att dessa sex 

ändringar ses över för att förenklas. 

Or. en 
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Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

2016/2151(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 215a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 215a. Eftersom detta är ett av de 

områden som får störst 

unionsfinansiering och även med tanke 

på att många stora jordbruksföretag, 

enligt det nuvarande systemet, i vissa 

medlemsstater (särskilt Irland och 

Förenade kungariket) varje år mottar 

stora belopp från den gemensamma 

jordbrukspolitiken, vilket ger upphov till 

mycket kritik (med rätta) från 

allmänheten och äventyrar tillgången till 

medlen för alla, rekommenderar 

parlamentet att kommissionen 

kontrollerar fördelningen av dessa medel 

så att de verkligen riktas till de personer 

som de är avsedda för, med ett bindande 

tak för jordbruksstödet för varje enskilt 

jordbruksföretag som justeras enligt 

konsumentprisindexet i varje enskild 

medlemsstat. 
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Förslag till resolution 

Punkt 246 – strecksats 8 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

– Kommissionen uppmanas vidare att 

i uppförandekoden för 

kommissionsledamöter inkludera 

definitionen av vad som menas med en 

intressekonflikt, att i grunden ompröva 

behovet att i sina finansieringsarrangemang 

med internationella organisationer och 

enheter som anförtrotts uppgifter ha 

bestämmelser om ersättning för deras 

personalkostnader som är kopplade till 

verksamhet som utgör hjärtat i deras 

uppdrag, och att till fullo rapportera till 

Europaparlamentet före utgången av 2017 

om sina överväganden i detta avseende och 

också om konsekvenserna av tillämpningen 

av den nya policyn om kostnadstäckning. 

– Kommissionen uppmanas vidare 

att: 1) i uppförandekoden för 

kommissionsledamöter inkludera 

definitionen av vad som utgör en 

intressekonflikt, och att föreskriva 

påföljder för dem som inte deklarerar 

sådana intressekonflikter, vilka kan 

inbegripa avsked, 2) i grunden ompröva 

behovet att i sina finansieringsarrangemang 

med internationella organisationer och 

enheter som anförtrotts uppgifter ha 

bestämmelser om ersättning för deras 

personalkostnader som är kopplade till 

verksamhet som utgör hjärtat i deras 

uppdrag, och 3) att till fullo rapportera till 

Europaparlamentet före utgången av 2017 

om sina överväganden i detta avseende och 

också om konsekvenserna av tillämpningen 

av den nya policyn om kostnadstäckning. 

Or. en 

 

 


