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Ändringsförslag   1 

Tibor Szanyi 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 2 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet påminner om att 

2014 är planerat att vara det första 

genomförandeåret för den nya 

budgetramen – som ska fastställa storleken 

på och fördelningen av EU:s utgifter under 

perioden 2014– 2020 – och att 

genomförandenivån därför är lägre än 

under föregående år. 

2. Europaparlamentet påminner om att 

2014 var ett övergångsår, eftersom det är 

planerat att vara det första 

genomförandeåret för den nya 

budgetramen – som ska fastställa storleken 

på och fördelningen av EU:s utgifter under 

perioden 2014– 2020 – och att 

genomförandenivån därför är lägre än 

under föregående år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   2 

Julie Girling 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 4 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser det nämnvärt i 

detta sammanhang att kapitlet om 

landsbygdens utveckling, miljö, fiske och 

hälsa har den högsta felprocenten i 

revisionsrättens årsrapport för 2014 med 

6,2 % jämfört med genomsnittet på 4,4 %. 

Parlamentet betonar att denna felprocent 

gäller för alla politikområden som ingår i 

kapitlet. 

4. Europaparlamentet noterar i detta 

sammanhang med stor oro att kapitlet om 

landsbygdens utveckling, miljö, fiske och 

hälsa har den högsta felprocenten i 

revisionsrättens årsrapport för 2014 med 

6,2 % jämfört med genomsnittet på 4,4 %. 

Parlamentet noterar dessutom att de 

huvudsakliga brister som revisionsrätten 

konstaterade i många fall var nästan 

samma brister som redan rapporterats de 

senaste tre åren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   3 
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Julie Girling 

 

Förslag till yttrande 

Punkt 25 

 
Förslag till yttrande Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser, på grundval 

av tillgängliga uppgifter och rapporten om 

genomförandet, att kommissionen kan 

beviljas ansvarsfrihet för utgifterna på 

områdena miljö- och klimatpolitik, 

folkhälsa och livsmedelssäkerhet för 

budgetåret 2014. 

25. Europaparlamentet anser, på grundval 

av tillgängliga uppgifter och rapporten om 

genomförandet, att kommissionen inte kan 

beviljas ansvarsfrihet för utgifterna på 

områdena miljö- och klimatpolitik, 

folkhälsa och livsmedelssäkerhet för 

budgetåret 2014 förrän revisionsrätten har 

avgett en revisionsförklaring utan 

reservationer. 

Or. en 

 


