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7.5.2020 A9-0069/19

Ændringsforslag 19
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. minder om, at artikel 61 i 
finansforordningen, som trådte i kraft den 
2. august 2018, har udvidet definitionen af 
interessekonflikter; opfordrer 
Kommissionen til som traktaternes vogter 
at bekæmpe alle former for 
interessekonflikter og regelmæssigt 
evaluere de forebyggende foranstaltninger, 
som medlemsstaterne træffer for at undgå 
dem; opfordrer Kommissionen til at foreslå 
fælles retningslinjer for at undgå 
interessekonflikter, der berører højtstående 
politikere; opfordrer indtrængende Rådet 
til at vedtage fælles etiske standarder for 
alle spørgsmål vedrørende 
interessekonflikter og til at skabe en fælles 
forståelse i alle medlemsstater; 
understreger, at det i betragtning af de 
udbredte problemer med 
interessekonflikter i forbindelse med 
fordelingen af Unionens landbrugsmidler 
er uhensigtsmæssigt, at medlemmer af Det 
Europæiske Råd, landbrugsministre, 
embedsmænd eller deres 
familiemedlemmer træffer afgørelse om 
indkomststøtte;

3. minder om, at artikel 61 i 
finansforordningen, som trådte i kraft den 
2. august 2018, har udvidet definitionen af 
interessekonflikter; opfordrer 
Kommissionen til som traktaternes vogter 
at bekæmpe alle former for 
interessekonflikter og regelmæssigt 
evaluere de forebyggende foranstaltninger, 
som medlemsstaterne træffer for at undgå 
dem; opfordrer Kommissionen til at foreslå 
fælles retningslinjer for at undgå 
interessekonflikter, der berører højtstående 
politikere; opfordrer indtrængende Rådet 
til at vedtage fælles etiske standarder for 
alle spørgsmål vedrørende 
interessekonflikter og til at skabe en fælles 
forståelse i alle medlemsstater; 
understreger, at det i betragtning af de 
udbredte problemer med 
interessekonflikter i forbindelse med 
fordelingen af Unionens landbrugsmidler 
er uhensigtsmæssigt, at medlemmer af Det 
Europæiske Råd, landbrugsministre, 
medlemmer af parlamenters 
landbrugsudvalg, embedsmænd eller deres 
familiemedlemmer træffer afgørelse om 
indkomststøtte; 

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/20

Ændringsforslag 20
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 9 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer Kommissionen og 
Revisionsretten til at fremskynde 
dechargeproceduren til N+1;

udgår

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/21

Ændringsforslag 21
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 125

Forslag til beslutning Ændringsforslag

125. noterer sig med bekymring, at 
Revisionsretten konstaterede, at der i 
Spanien var svagheder i kontrolsystemerne 
for udarbejdelse af de månedlige 
opgørelser over toldafgifter;

125. noterer sig med bekymring, at 
Revisionsretten i forbindelse med en 
kontrol af tre tilfældigt udvalgte lande 
konstaterede, at der var svagheder i 
kontrolsystemerne for udarbejdelse af de 
månedlige opgørelser over toldafgifter i et 
af de udvalgte lande;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/22

Ændringsforslag 22
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 185 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

185a. understreger vigtigheden af 
Unionens samhørighedspolitik med 
hensyn til at støtte gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
FN's mål for bæredygtig udvikling samt 
til at bistå medlemsstaterne og regionerne 
med at udnytte nye muligheder og 
adressere udfordringer såsom håndtering 
af de økonomiske og sociale 
eftervirkninger af covid-19-pandemien, 
globalisering, ledighed, industrielle 
ændringer, digitalisering og omskoling;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/23

Ændringsforslag 23
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 185 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

185b. påpeger, at ESF og 
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har til 
formål at tilskynde til et højt niveau af 
beskæftigelse, uddannelse og 
erhvervsuddannelse og til at skabe flere 
og bedre job; fremhæver, at 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fortsat 
bør modtage finansiel og politisk støtte fra 
Unionen, og glæder sig i denne 
forbindelse over Kommissionens tilsagn 
om at gøre 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til et 
permanent instrument til bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed, og understreger, 
at Europas unge i kølvandet på covid-19-
pandemien vil stå over for særlige 
økonomiske og sociale udfordringer og 
forstyrrelser, der skal håndteres på 
behørig vis på EU-plan;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/24

Ændringsforslag 24
Tsvetelina Penkova

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 188

Forslag til beslutning Ændringsforslag

188. noterer sig, at Kommissionen ikke 
deler Revisionsrettens vurdering af tre 
væsentlige fejl vedrørende 
programmeringsperioden 2014-2020 og to 
fejl vedrørende programmeringsperioden 
2007-2013; bemærker, at Kommissionen 
henviser til en divergerende fortolkning af 
gældende nationale regler eller EU-regler, 
der havde en indvirkning på den beregnede 
fejlforekomst98;

188. noterer sig, at Kommissionen ikke 
deler Revisionsrettens vurdering af tre 
væsentlige fejl vedrørende 
programmeringsperioden 2014-2020 og to 
fejl vedrørende programmeringsperioden 
2007-2013; bemærker, at Kommissionen 
henviser til en divergerende fortolkning af 
gældende nationale regler eller EU-regler, 
der havde en indvirkning på den beregnede 
fejlforekomst98;

_________________ _________________
98Svar på spørgsmål 10, spørgeskema som 
forberedelse til drøftelse med kommissær 
Hahn: Tre af disse sager vedrører et 
problem med en national 
statsstøtteordning (lov), som indeholdt 
bestemmelser, der ikke var i 
overensstemmelse med EU's 
statsstøtteregler om 
"tilskyndelsesvirkning", som giver 
virksomheder, der er kandidater til 
offentlig støtte, mulighed for at begynde at 
finansiere en del af deres investeringer, 
inden de anmoder om offentlig støtte. En 
anden sag vedrører en SMV-bonus, der 
ophørte med at være støtteberettiget, da 
støttemodtageren mistede sin SMV-status, 
og den manglende tilskyndelsesvirkning 
af stigningen i medfinansieringssatsen. 
Den pågældende støttemodtager var på 
ansøgningstidspunktet for støtte en SMV, 
men var ikke længere kvalificeret som en 
SMV på tidspunktet for støttens tildeling. 

98 Se svar på spørgsmål 24, spørgeskema 
til kommissær Hahn til CONT-udvalgets 
høring den 11. november 2019.
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Endelig henviser den sidste sag til en 
"tjenesteydelse af almen økonomisk 
interesse", som Revisionsretten anså for 
at være ulovlig statsstøtte.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/25

Ændringsforslag 25
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 275

Forslag til beslutning Ændringsforslag

275. noterer sig med bekymring, at 
Kommissionen i sine svar på skriftlig 
forespørgsel nr. 41 fra generaldirektøren 
for GD AGRI ved CONT-høringen den 
17. oktober 2019 anfører, at det ifølge EU-
lovgivningen er de støttemodtagere, der 
dyrker jorden, som har ret til betaling. De 
parceller, som en støttemodtager har 
anmeldt, skal være til landbrugerens 
rådighed på en given referencedato, som 
fastsættes af en medlemsstat (...). Hvis 
jorden tvangsbeslaglægges, er dette et 
retsstatsspørgsmål, hvor retssystemet i 
medlemsstaten bør skride til handling. 
Kommissionen kan om nødvendigt bistå 
medlemsstaten. Visse medlemsstater har 
anmodet støttemodtagerne om at 
fremlægge dokumentation for, at de lovligt 
har ret til at dyrke jorden. Andre har ikke 
gjort dette. Det er op til medlemsstaterne at 
regulere dette spørgsmål;

275. noterer sig med bekymring, at 
Kommissionen anfører21b, at det ifølge 
EU-lovgivningen er de støttemodtagere, 
der dyrker jorden, som har ret til betaling. 
De parceller, som en støttemodtager har 
anmeldt, skal være til landbrugerens 
rådighed på en given referencedato, som 
fastsættes af en medlemsstat (...). Hvis 
jorden tvangsbeslaglægges, er dette et 
retsstatsspørgsmål, hvor retssystemet i 
medlemsstaten bør skride til handling. 
Kommissionen kan om nødvendigt bistå 
medlemsstaten. Visse medlemsstater har 
anmodet støttemodtagerne om at 
fremlægge dokumentation for, at de lovligt 
har ret til at dyrke jorden. Andre har ikke 
gjort dette. Det er op til medlemsstaterne at 
regulere dette spørgsmål;

_________________

21a Se svar på spørgsmål 41, 
spørgeskema til kommissær Hogan til 
CONT-udvalgets høring den 
17. oktober 2019.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/26

Ændringsforslag 26
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 283

Forslag til beslutning Ændringsforslag

283. glæder sig over, at det fremgår af 
Kommissionens svar på skriftlig 
forespørgsel nr. 39, at foreløbige data 
viser, at det samlede antal støttemodtagere 
er steget i ansøgningsåret 2018 med ca. 28 
%, fra 364 153 til 466 006. Det samlede 
beløb blev forhøjet med 53 %, fra 390 mio. 
EUR i 2017 til 600 mio. EUR i 2018 
(AGRIVIEW DATA);

283. glæder sig over, at det af 
Kommissionens Agriview Data22a 
fremgår, at foreløbige data viser, at det 
samlede antal støttemodtagere er steget i 
ansøgningsåret 2018 med ca. 28 %, fra 
364 153 til 466 006. Det samlede beløb 
blev forhøjet med 53 %, fra 390 mio. EUR 
i 2017 til 600 mio. EUR i 2018 
(AGRIVIEW DATA);

_________________

22a Se svar på spørgsmål 39, 
spørgeskema til kommissær Hogan til 
CONT-udvalgets høring den 
17. oktober 2019.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/27

Ændringsforslag 27
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 302

Forslag til beslutning Ændringsforslag

302. er bekymret over, at problematisk 
materiale i palæstinensiske skolebøger 
stadig ikke er blevet fjernet, og er 
bekymret over den fortsatte passivitet med 
hensyn til at gribe effektivt ind over for 
hadefuld tale og vold i lærebøger; 
insisterer på, at lønninger til lærere og 
offentligt ansatte i undervisningssektoren, 
der finansieres af EU-midler som f.eks. 
PEGASE, anvendes til at udarbejde og 
undervise efter læseplaner, der afspejler 
UNESCO's standarder for fred, tolerance, 
sameksistens og ikke-vold, således som det 
blev besluttet af Unionens 
uddannelsesministre i Paris den 17. marts 
2015 og i Europa-Parlamentets afgørelse 
af 18. april 2018 om decharge for 
gennemførelsen af Den Europæiske 
Unions almindelige budget for 
regnskabsåret 2016, Sektion III – 
Kommissionen (2017/2136(DEC));

udgår

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/28

Ændringsforslag 28
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 307 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

307a. bemærker med bekymring det 
store antal kontrakter, der er blevet tildelt 
et meget begrænset antal nationale 
udviklingsagenturer; bemærker, at de 
halvtreds største kontrakter (tilskud og 
indkøb) og delegationsaftaler, der er 
blevet tildelt siden 2010 til nationale 
agenturer, blev tildelt agenturer af kun 
syv nationaliteter med en høj 
koncentration efter land (henholdsvis 
42 %, 25 % og 17 % af det samlede beløb 
til de tre største modtagere25a); advarer 
om risikoen for gennationalisering af og 
en stigende indflydelse på EU's 
udviklings-, samarbejds- og 
naboskabspolitikker, hvilket er i modstrid 
med den ønskede øgede integration af 
Unionens udenrigspolitik; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at gøre 
adgangen til søjlevurderingen offentligt 
tilgængelig; opfordrer Kommissionen til 
gennemgå og styrke udbuds- og 
kontraktindgåelsesprocedurerne for at 
undgå enhver form for 
konkurrenceforvridning mellem dette 
begrænsede antal stærkt subventionerede 
nationale agenturer og andre offentlige 
og private enheder med et klart europæisk 
perspektiv;
_________________

25a Se svar på spørgsmål 4, opfølgende 
spørgsmål til kommissær Mimica til 
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CONT-udvalgets høring den 18. 
november 2019.

Or. en


