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Ændringsforslag   1 

Tibor Szanyi 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 2 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

2. minder om, at 2014 er planlagt til at 

være det første gennemførelsesår af den 

nye flerårige finansielle ramme (FFR) – 

der har til formål at fastsætte størrelsen og 

fordelingen af Unionens udgifter for 

perioden 2014 til 2020 – og at 

gennemførelsesgraden derfor er lavere end 

i de tidligere år; 

2. minder om, at 2014 var et overgangsår, 

idet det er planlagt til at være det første 

gennemførelsesår af den nye flerårige 

finansielle ramme (FFR) – der har til 

formål at fastsætte størrelsen og 

fordelingen af Unionens udgifter for 

perioden 2014 til 2020 – og at 

gennemførelsesgraden derfor er lavere end 

i de tidligere år; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   2 

Julie Girling 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 4 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

4. mener, at det er bemærkelsesværdigt i 

denne forbindelse, at kapitlet, der omfatter 

udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og 

sundhed fremstår med den højeste 

fejlprocent i Revisionsrettens beretning for 

2014 med 6,2 % mod 4,4 % i gennemsnit; 

fremhæver, at denne fejlprocent vedrører 

samtlige politikområder, der er indeholdt i 

kapitlet; 

4. bemærker i denne forbindelse med 

alvorlig bekymring, at det er 

bemærkelsesværdigt i denne forbindelse, at 

kapitlet om udvikling af landdistrikter, 

miljø, fiskeri og sundhed har den højeste 

fejlprocent i Revisionsrettens beretning for 

2014 med 6,2 % mod 4,4 % i gennemsnit; 

bemærker endvidere, hvad angår de 

væsentligste mangler, som Revisionsretten 

har fundet, at mange i høj grad svarer til 

dem, der allerede er blevet påpeget de tre 

foregående år; 

Or. en 
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Ændringsforslag   3 

Julie Girling 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 25 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

25. mener på grundlag af de foreliggende 

oplysninger og beretningen om 

gennemførelsen, at Kommissionen kan 

meddeles decharge for gennemførelsen af 

budgettet for så vidt angår udgifterne inden 

for områderne miljø- og klimapolitik, 

folkesundhed og fødevaresikkerhed i 

regnskabsåret 2014. 

25. mener på grundlag af de foreliggende 

oplysninger og beretningen om 

gennemførelsen, at Kommissionen ikke 

kan meddeles decharge for gennemførelsen 

af budgettet, for så vidt angår udgifterne 

inden for områderne miljø- og 

klimapolitik, folkesundhed og 

fødevaresikkerhed i regnskabsåret 2014, 

eftersom Revisionsretten ikke har afgivet 

en revisionserklæring uden forbehold. 

Or. en 

 


