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7.5.2020 A9-0069/19

Ändringsförslag 19
Tsvetelina Penkova
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
artikel 61 i budgetförordningen, som trädde 
i kraft den 2 augusti 2018, har utvidgat 
definitionen av intressekonflikter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
som fördragens väktare bekämpa alla 
former av intressekonflikter och 
regelbundet utvärdera de förebyggande 
åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att 
undvika dem. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå gemensamma 
riktlinjer för att förebygga 
intressekonflikter som involverar högt 
uppsatta politiker. Parlamentet uppmanar 
rådet att anta gemensamma etiska normer i 
alla frågor som rör intressekonflikter och 
att formulera en gemensam inställning till 
frågan i alla medlemsstater. Parlamentet 
understryker att det med tanke på de 
omfattande problemen med 
intressekonflikter vid fördelningen av 
unionens jordbruksfonder inte är önskvärt 
att medlemmar av Europeiska rådet, 
jordbruksministrar, tjänstemän eller deras 
familjemedlemmar fattar beslut om 
inkomststöd.

3. Europaparlamentet påminner om att 
artikel 61 i budgetförordningen, som trädde 
i kraft den 2 augusti 2018, har utvidgat 
definitionen av intressekonflikter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
som fördragens väktare bekämpa alla 
former av intressekonflikter och 
regelbundet utvärdera de förebyggande 
åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att 
undvika dem. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå gemensamma 
riktlinjer för att förebygga 
intressekonflikter som involverar högt 
uppsatta politiker. Parlamentet uppmanar 
rådet att anta gemensamma etiska normer i 
alla frågor som rör intressekonflikter och 
att formulera en gemensam inställning till 
frågan i alla medlemsstater. Parlamentet 
understryker att det med tanke på de 
omfattande problemen med 
intressekonflikter vid fördelningen av 
unionens jordbruksfonder inte är önskvärt 
att medlemmar av Europeiska rådet, 
ledamöter av parlamentens 
jordbruksutskott, jordbruksministrar, 
tjänstemän eller deras familjemedlemmar 
fattar beslut om inkomststöd. 

Or. en



AM\1204660SV.docx PE647.608v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

7.5.2020 A9-0069/20

Ändringsförslag 20
Tsvetelina Penkova
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att påskynda 
ansvarsfrihetsförfarandet i riktning mot 
N+1.

utgår

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/21

Ändringsförslag 21
Tsvetelina Penkova
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 125

Förslag till resolution Ändringsförslag

125. Europaparlamentet noterar med oro 
att revisionsrätten konstaterade att det i 
Spanien förekom brister i 
kontrollsystemen för sammanställningen av 
de månatliga rapporterna om uppburna 
tullar.

125. Europaparlamentet noterar med oro 
att revisionsrätten utifrån ett slumpmässigt 
urval av tre länder konstaterade att det i ett 
av dessa länder förekom brister i 
kontrollsystemen för sammanställningen av 
de månatliga rapporterna om uppburna 
tullar.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/22

Ändringsförslag 22
Tsvetelina Penkova
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 185a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

185a. Europaparlamentet betonar vikten 
av EU:s sammanhållningspolitik för att 
stödja genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och FN:s 
mål för hållbar utveckling och för att 
hjälpa medlemsstaterna och regionerna 
att ta vara på nya möjligheter och ta itu 
med nya och ihållande utmaningar såsom 
att hantera de ekonomiska och sociala 
följderna av covid-19-pandemin, 
globalisering, arbetslöshet, industriell 
omvandling, digitalisering och 
omskolning.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/23

Ändringsförslag 23
Tsvetelina Penkova
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 185b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

185b. Europaparlamentet påpekar att 
ESF och 
ungdomssysselsättningsinitiativet syftar 
till att uppmuntra en hög nivå på 
sysselsättning, utbildning och fortbildning 
och att skapa fler och bättre jobb. 
Parlamentet betonar att 
ungdomssysselsättningsinitiativet bör få 
fortsatt finansiellt och politiskt stöd från 
unionen och välkomnar i detta 
sammanhang kommissionens åtagande 
att göra ungdomssysselsättningsinitiativet 
till ett permanent instrument för att 
bekämpa ungdomsarbetslösheten. 
Parlamentet betonar att Europas ungdom 
i covid-19-pandemins kölvatten kommer 
att stå inför olika ekonomiska och sociala 
utmaningar och förändringar som 
kommer att behöva hanteras rätt på 
unionsnivå.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/24

Ändringsförslag 24
Tsvetelina Penkova

Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 188

Förslag till resolution Ändringsförslag

188. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen inte delar revisionsrättens 
bedömning av tre väsentliga felaktigheter 
under programperioden 2014–2020 och två 
felaktigheter under programperioden 2007–
2013. Parlamentet noterar att 
kommissionen hänvisar till olika tolkningar 
av tillämpliga nationella regler eller EU-
regler, vilket påverkar den beräknade 
felprocentsatsen98.

188. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen inte delar revisionsrättens 
bedömning av tre väsentliga felaktigheter 
under programperioden 2014–2020 och två 
felaktigheter under programperioden 2007–
2013. Parlamentet noterar att 
kommissionen hänvisar till olika tolkningar 
av tillämpliga nationella regler eller EU-
regler, vilket påverkar den beräknade 
felprocentsatsen98.

_________________ _________________
98 Svar på fråga 24, frågeformulär inför 
diskussionen med kommissionsledamot 
Hahn: Tre av dessa ärenden rör ett 
problem med en nationell stödordning 
(lag) som inte var förenlig med EU:s 
regler om statligt stöd om 
stimulanseffekter, vilket gör det möjligt 
för företag som ansöker om offentligt stöd 
att börja finansiera en del av sina 
investeringar innan de ansöker om 
offentligt stöd. Ett annat fall gäller en 
bonus för ett litet och medelstort företag 
som upphörde att vara stödberättigat när 
stödmottagaren förlorade sin status som 
litet eller medelstort företag, och den 
bristande stimulanseffekten av höjningen 
av medfinansieringssatsen. Den berörda 
stödmottagaren var vid tidpunkten för 
ansökan om stöd ett litet eller medelstort 
företag, men inte längre kvalificerad som 
ett litet eller medelstort företag vid den 
tidpunkt då stödet beviljades. Slutligen 

98 Se svar på fråga 24, frågeformulär inför 
utfrågningen av kommissionsledamot 
Hahn i CONT-utskottet den 11 november 
2019.
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gäller det sistnämnda fallet till en ”tjänst 
av allmänt ekonomiskt intresse”, som 
revisionsrätten ansåg vara ett olagligt 
statligt stöd.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/25

Ändringsförslag 25
Tsvetelina Penkova
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 275

Förslag till resolution Ändringsförslag

275. Europaparlamentet noterar med oro 
att kommissionen i sina svar på skriftlig 
fråga nr 41, som ställdes av 
generaldirektören för GD AGRI vid 
budgetkontrollutskottets utfrågning den 
17 oktober 2019, anger att enligt EU-
lagstiftningen är det den stödmottagare 
som brukar marken som har rätt har rätt till 
utbetalning. De skiften som deklareras av 
en stödmottagare måste stå till 
jordbrukarens förfogande vid ett visst 
referensdatum som fastställts av en 
medlemsstat (...). Om marken orättmätigt 
beslagtagits är detta en rättsstatsfråga och 
rättssystemet i medlemsstaten bör agera. 
Kommissionen kan vid behov bistå 
medlemsstaten. Vissa medlemsstater begär 
att stödmottagarna ska bevisa att de har 
laglig rätt att bruka marken. Andra gör det 
inte. Det är medlemsstaternas ansvar att 
reglera denna fråga.

275. Europaparlamentet noterar med oro 
att kommissionen21b anger att enligt 
EU-lagstiftningen är det den stödmottagare 
som brukar marken som har rätt har rätt till 
utbetalning. De skiften som deklareras av 
en stödmottagare måste stå till 
jordbrukarens förfogande vid ett visst 
referensdatum som fastställts av en 
medlemsstat (...). Om marken orättmätigt 
beslagtagits är detta en rättsstatsfråga och 
rättssystemet i medlemsstaten bör agera. 
Kommissionen kan vid behov bistå 
medlemsstaten. Vissa medlemsstater begär 
att stödmottagarna ska bevisa att de har 
laglig rätt att bruka marken. Andra gör det 
inte. Det är medlemsstaternas ansvar att 
reglera denna fråga.

_________________
21b Se svar på skriftlig fråga nr 41 i 
frågeformuläret inför 
budgetkontrollutskottets utfrågning den 
17 oktober 2019 av kommissionsledamot 
Hogan.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/26

Ändringsförslag 26
Tsvetelina Penkova
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 283

Förslag till resolution Ändringsförslag

283. Europaparlamentet välkomnar det 
faktum att preliminära uppgifter enligt 
kommissionens svar på den skriftliga 
frågan nr 39 tyder på att det totala antalet 
stödmottagare under ansökningsåret 2018 
har ökat med cirka 28 %, från 364 153 till 
466 006. Det totala beloppet ökade med 53 
%, från 390 miljoner EUR år 2017 till 600 
miljoner EUR år 2018 (AGRIVIEW 
DATA).

283. Europaparlamentet välkomnar det 
faktum att enligt kommissionens Agriview 
data22a tyder preliminära uppgifter på att 
det totala antalet stödmottagare under 
ansökningsåret 2018 har ökat med cirka 28 
%, från 364 153 till 466 006. Det totala 
beloppet ökade med 53 %, från 390 
miljoner EUR år 2017 till 600 miljoner 
EUR år 2018 (AGRIVIEW DATA).

_________________
22a Se svar på skriftlig fråga nr 39 i 
frågeformuläret inför 
budgetkontrollutskottets utfrågning den 
17 oktober 2019 av kommissionsledamot 
Hogan.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/27

Ändringsförslag 27
Tsvetelina Penkova
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 302

Förslag till resolution Ändringsförslag

302. Europaparlamentet är oroat över 
att problematiskt innehåll i palestinska 
skolböcker fortfarande inte har tagits bort 
och är bekymrat över den fortsatta 
underlåtenheten att agera effektivt mot 
hatiska uttalanden och våld i skolböcker. 
Parlamentet insisterar på att löner som 
går till lärare och tjänstemän inom 
utbildningssektorn och som finansieras 
genom unionsmedel såsom Pegase ska 
användas för att utarbeta och undervisa 
efter läroplaner som återspeglar Unescos 
standarder för fred, tolerans, samexistens 
och icke-våld, i enlighet med det beslut 
som fattades av unionens 
utbildningsministrar i Paris den 17 mars 
2015 och Europaparlamentets beslut av 
den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för 
genomförandet av Europeiska unionens 
allmänna budget för budgetåret 2016, 
avsnitt III - Kommissionen 
(2017/2136(DEC)).

utgår

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/28

Ändringsförslag 28
Tsvetelina Penkova
för S&D-gruppen

Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 307a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

307a. Europaparlamentet noterar med 
oro det stora antalet kontrakt som 
tilldelats ett mycket begränsat antal 
nationella utvecklingsmyndigheter. 
Parlamentet observerar att de femtio 
största kontakten (bidrag och 
upphandling) och delegeringsavtal som 
tilldelats sedan 2010 till nationella 
myndigheter beviljades till myndigheter 
från endast sju länder med en hög 
koncentration per land (42 %, 25 % och 
17 % av totalbeloppet tilldelades de tre 
största mottagarna25a). Parlamentet 
varnar för risken för åternationalisering 
av och ett ökat inflytande på EU:s 
utveckling, samarbete och 
grannskapspolitik, vilket strider mot 
strävan mot en större integration av 
unionens utrikespolitik. Parlamentet 
uppmanar därför bestämt kommissionen 
att göra åtkomsten till pelarbedömningen 
tillgänglig för allmänheten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att granska och 
stärka anbuds- och 
kontraktsförfarandena för att undvika 
snedvridning av konkurrensen mellan 
detta begränsade antal starkt 
subventionerade nationella myndigheter 
och andra offentliga/privata enheter med 
ett tydligt EU-engagemang.
_________________
25a Se svar på och bilaga till skriftlig fråga 
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nr 4, uppföljningsfrågor i samband med 
budgetkontrollutskottets utfrågning den 
18 november 2019 av 
kommissionsledamot Mimica.

Or. en


