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7.5.2020 A9-0069/38

Ändringsförslag 38
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet påpekar att 
den nuvarande gemensamma 
jordbrukspolitiken inte stöder unionen i 
arbetet med att uppnå målen i 
Parisavtalet, och uppmanar 
kommissionen att utvärdera de aktuella 
förslagen avseende den gemensamma 
jordbrukspolitiken och lägga fram 
ändringsförslag för att bringa den 
framtida ordningen i linje med den 
europeiska gröna given. 

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/39

Ändringsförslag 39
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen
Lara Wolters, Ramona Strugariu, Sabrina Pignedoli

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

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran att kommissionen och 
medlemsstaterna inför tillförlitliga 
förfaranden för att bekräfta tidpunkten för, 
ursprunget till och beloppet på de 
korrigerande åtgärderna, samt att i så stor 
utsträckning som möjligt ge information 
om vilket år utbetalningen har skett, vilket 
år det relaterade felet har upptäckts och 
vilket år återkraven eller de finansiella 
korrigeringarna redovisats i noterna till 
räkenskaperna.

73. Europaparlamentet upprepar sin 
begäran att kommissionen och 
medlemsstaterna inför tillförlitliga 
förfaranden för att bekräfta tidpunkten för, 
ursprunget till och beloppet på de 
korrigerande åtgärderna, samt att i så stor 
utsträckning som möjligt ge information 
om vilket år utbetalningen har skett, vilket 
år det relaterade felet har upptäckts och 
vilket år återkraven eller de finansiella 
korrigeringarna redovisats i noterna till 
räkenskaperna. Parlamentet noterar 
bekymrat att myndigheterna i vissa 
medlemsstater systematiskt rapporterar att 
det inte föreligger bedrägerier och 
oriktigheter, vilket skapar tvivel om 
tillförlitligheten och oberoendet när det 
gäller de kontroller som utförs av dessa 
myndigheter.
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7.5.2020 A9-0069/40

Ändringsförslag 40
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen
Lara Wolters, Ramona Strugariu, Sabrina Pignedoli

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

Förslag till resolution
Punkt 229 – strecksats 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

- säkerställa att kvarhållningen på 10 
% för mellanliggande betalningar bibehålls 
under programperioden 2021–2027, och att 
de kvarhållna beloppen i de fall program 
anses utgöra en hög risk för unionens 
ekonomiska intressen först frigörs när alla 
kontroller har slutförts, och den behöriga 
förvaltningsmyndigheten bör underrättas 
i god tid om situationen,

- tillsammans med medlagstiftarna, 
säkerställa att kvarhållningen på 10 % för 
mellanliggande betalningar bibehålls under 
programperioden 2021–2027 och att de 
kvarhållna beloppen först frigörs när alla 
kontroller har slutförts och nödvändiga 
förbättringar eller korrigerande åtgärder 
har genomförts,
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7.5.2020 A9-0069/41

Ändringsförslag 41
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen
Monika Hohlmeier

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

Förslag till resolution
Punkt 245

Förslag till resolution Ändringsförslag

245. Europaparlamentet påminner om att 
ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens (GJP) främsta mål är 
att skapa inkomststabilitet för jordbrukarna 
och stödja bevarandet och skapandet av 
arbetstillfällen samt att stimulera tillväxt 
och investeringar i hela unionen.

245. Europaparlamentet påminner om att 
ett av den gemensamma 
jordbrukspolitikens (GJP) främsta mål är 
att skapa inkomststabilitet för jordbrukarna 
och stödja bevarandet och skapandet av 
arbetstillfällen samt att stimulera tillväxt 
och investeringar i hela unionen. 
Parlamentet anser att den gemensamma 
jordbrukspolitiken, i strid med sina 
huvudmål, i de mindre utvecklade 
landsbygdsområdena främst stöder de 
stora markägarna och i mindre 
utsträckning de mindre jordbrukarna som 
odlar marken.
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7.5.2020 A9-0069/42

Ändringsförslag 42
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 251a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

251a. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen och medlemsstaterna inte 
till fullo har infört resultatprincipen som 
inte enbart omfattar sparsamhet, 
effektivitet och ändamålsenlighet utan 
även numera ekologi, jämlikhet och etik i 
utformandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Parlamentet anser att 
detta är nödvändigt för att bättre kunna 
hantera de problem såsom 
miljöförstöring, jämställdhetsintegrering 
och betalningsklyftor som drabbar de 
mindre jordbruken. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bredda 
omfattningen för de EU-mål som den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör 
uppnå.
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7.5.2020 A9-0069/43

Ändringsförslag 43
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-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 A9-0069/44

Ändringsförslag 44
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-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 kräver att 
kommissionen inkluderar tydliga och 
transparenta människorättsklausuler i 
sina överenskommelser om medverkan 
som sluts med genomförandepartner (FN-
organ, medlemsstaternas 
utvecklingsorgan), i syfte att undvika 
situationer där EU indirekt skulle kunna 
finansiera projekt som kränker de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
påpekar i detta avseende att projektet för 
återförening av Eritrea och Etiopien 
genom upprustning av viktigare 
huvudtrafikleder i Eritrea, finansierade 
eritreanska nationella byggföretag där 
värnpliktiga används som tvångsarbetare.
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7.5.2020 A9-0069/45

Ändringsförslag 45
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen
Lara Wolters, Ramona Strugariu, Sabrina Pignedoli

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

Förslag till resolution
Punkt 395

Förslag till resolution Ändringsförslag

395. Europaparlamentet betonar att 
ytterligare förenkling kan säkerställas både 
på nivån för programplaneringen, genom 
att begränsa antalet förordningar och 
undvika onödiga förändringar som kan 
orsaka osäkerhet, eftersläpningar och fel, 
och på nivån för ett effektivt 
genomförande, för att minska den 
administrativa bördan för myndigheter och 
stödmottagare och för att öka tillgången till 
medel.

395. Europaparlamentet betonar att 
ytterligare förenkling kan säkerställas både 
på nivån för programplaneringen och 
genom att undvika onödiga förändringar 
som kan orsaka osäkerhet, eftersläpningar 
och fel, och på nivån för ett effektivt 
genomförande, för att minska den 
administrativa bördan för myndigheter och 
stödmottagare och för att öka tillgången till 
medel.

Or. en


