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Good Neutral Bad 

Source The Commission's challenge will be 

to convince Parliament that it can 
create those safeguards. 

And I would once again like to thank 

my colleagues in the committee for 
their cooperation. 

Instead, it makes more sense if 

every pigfarmer sets up his own 

reserve, i.e. if every pigfarmer has 

his own piggy bank. 

Candidate Kommissionens utmaningen blir att 

övertyga parlamentet att den kan 
skapa dessa garantier. 

Och jag vill än en gång vill uppriktigt 

tacka mina kollegor i utskottet för 
deras samarbete. 

Istället är det mer logiskt om varje 

pigfarmer sätter upp sin egen 

reserv, d.v.s om alla pigfarmer har 

sin egen spargris. 

Correction Kommissionens utmaning blir att 

övertyga parlamentet att den kan 
skapa dessa garantier. 

Och jag vill än en gång vilja 

uppriktigt tacka mina kollegor i 
utskottet för deras samarbete. 

Istället är det mer logiskt om varje 

pigfarm sätter upp sin egen reserv, 

d.v.s om alla pigfarmer har sin egen 

spargris. 

Reference Utmaningen för kommissionen 

kommer att vara att övertyga 

parlamentet att den kan skapa 
denna säkerhet. 

Ännu en gång, hjärtligt tack för 
samarbetet i utskottet! 

Istället är det förnuftigare att varje 

grisköttsproducent skapar sin egna 

reserv. Alltså åt varje 

grisköttsproducent en egen 

spargris. 
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Microsoft 

Word® 
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Grammar 

checker 
BLEU 

Google 29.95 MS Word 29.99 

Moses[1]  22.18 Granska 22.34 

System Good Neutral Bad 

MS Word 76 21 3 

Granska[1] 73  19 8 

Human translator 

”You should never guess” 

subset 

subset 
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