
 

AM\1150790DA.docx  PE618.413v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

12.4.2018 A8-0137/28 

Ændringsforslag  28 

Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. insisterer på, at Unionens budget 

som følge af "initiativet om et 

resultatorienteret budget" fremlægges i 

overensstemmelse med Unionens politiske 

mål for den flerårige finansielle ramme; 

minder om, også i lyset af den flerårige 

finansielle ramme efter 2020, at Unionens 

budget bør være et budget med reel 

europæisk merværdi og med fælles EU-mål 

for øje, der fremmer en bæredygtig 

økonomisk og social udvikling i hele 

Unionen, som ikke kan nås af enkelte 

medlemsstater alene og derfor ikke blot 

bør opfattes som en nettosaldo eller en 

fordel for enkelte medlemsstater; 

4. insisterer på, at Unionens budget 

som følge af "initiativet om et 

resultatorienteret budget" fremlægges i 

overensstemmelse med Unionens politiske 

mål for den flerårige finansielle ramme; 

minder om, også i lyset af den flerårige 

finansielle ramme efter 2020, at Unionens 

budget bør være et budget med reel 

europæisk merværdi og med fælles EU-mål 

for øje, der fremmer en bæredygtig 

økonomisk og social udvikling i hele 

Unionen, uden at der foretages yderligere 

indgreb i nogen af medlemsstaternes 

kompetenceområder; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Ændringsforslag  29 

Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til at 

opfylde det oprindelige udgiftsmål på 20 % 

ved at integrere klimaindsatsen i Unionens 

forskellige udgiftsprogrammer; 

10. opfordrer Kommissionen til at 

opfylde det oprindelige udgiftsmål på 20 % 

ved at integrere klimaindsatsen i Unionens 

forskellige udgiftsprogrammer, uden at 

dette berettiger yderligere udgifter; 

Or. en 



 

AM\1150790DA.docx  PE618.413v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.4.2018 A8-0137/30 

Ændringsforslag  30 

Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. opfordrer Kommissionen til at 

forbedre gennemsigtigheden med hensyn 

til finansieringen af migrationspolitikken, 

således som det anbefales af 

Revisionsretten i dens årsberetning for 

2016, og til aktivt at overvåge procedurer 

for offentlige indkøb, som indledes i 

nødsituationer; 

udgår 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Ændringsforslag  31 

Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. påpeger, at der ikke foreligger 

tilstrækkelig information til at kunne 

foretage en passende evaluering af de 

finansielle instrumenter, navnlig med 

hensyn til deres sociale og miljømæssige 

konsekvenser; understreger, at finansielle 

instrumenter kan supplere tilskud, men 

ikke bør erstatte dem; 

21. påpeger, at der ikke foreligger 

tilstrækkelig information til at kunne 

foretage en passende evaluering af de 

finansielle instrumenter, navnlig med 

hensyn til deres sociale og miljømæssige 

konsekvenser; understreger, at både 

finansielle instrumenter og tilskud bør 

skæres ned; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Ændringsforslag  32 

Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. bemærker, at forvaltningsmetoden 

har en begrænset indvirkning på 

fejlforekomsten, eftersom Revisionsretten 

finder samme anslåede fejlforekomst under 

delt forvaltning med medlemsstaterne og 

for alle andre former for driftsudgifter, der 

forvaltes direkte af Kommissionen, nemlig 

3,3 %; 

25. bemærker, at forvaltningsmetoden 

har en begrænset indvirkning på 

fejlforekomsten, eftersom Revisionsretten 

finder samme anslåede fejlforekomst under 

delt forvaltning med medlemsstaterne og 

for alle andre former for driftsudgifter, der 

forvaltes direkte af Kommissionen, nemlig 

3,3 %; bemærker, at dette sætter 

interessen for eller merværdien af direkte 

forvaltning ved Kommissionen i 

perspektiv og taler for at give 

medlemsstaterne en større rolle; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Ændringsforslag  33 

Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. påpeger, at Revisionsretten fandt de 

højest anslåede fejlforekomster i udgifterne 

til udvikling af landdistrikterne, miljø, 

klimaindsats og fiskeri (4,9 %), til 

økonomisk, social og territorial 

samhørighed (4,8 %) og til 

konkurrenceevne for vækst og 

beskæftigelse (4,1 %), mens administrative 

udgifter havde den laveste anslåede 

fejlforekomst (0,2 %); 

26. påpeger, at Revisionsretten fandt de 

højest anslåede fejlforekomster i udgifterne 

til udvikling af landdistrikterne, miljø, 

klimaindsats og fiskeri (4,9 %), til 

økonomisk, social og territorial 

samhørighed (4,8 %) og til 

konkurrenceevne for vækst og 

beskæftigelse (4,1 %), mens administrative 

udgifter havde den laveste anslåede 

fejlforekomst (0,2 %); mener, at afstanden 

mellem Kommissionen og det 

operationelle niveau således er knyttet til 

den anslåede fejlforekomst, som har 

tendens til at favorisere lokale aktører; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Ændringsforslag  34 

Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. beklager, at EU-budgettets samlede 

finansielle eksponering er vokset med 

betydelige langsigtede passiver, garantier 

og retlige forpligtelser, hvilket indebærer, 

at der bør anvendes omhyggelig 

forvaltning i fremtiden; 

52. beklager, at EU-budgettets samlede 

finansielle eksponering er vokset med 

betydelige langsigtede passiver, garantier 

og retlige forpligtelser, hvilket indebærer, 

at der skal anvendes omhyggelig og 

sparsommelig forvaltning i fremtiden; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Ændringsforslag  35 

Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 53 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. minder om, at Unionen i stigende 

grad gør brug af finansielle instrumenter, 

og beklager, at oprettelsen af EFSI skaber 

nye forvaltningsordninger med begrænset 

offentlig kontrol, som fortsat er 

utilfredsstillende, hvilket derfor kræver en 

mere omhyggelig overvågning fra 

Parlamentets side; understreger, at ethvert 

lovgivningsforslag bør forbedre EFSI's 

geografiske dækning betydeligt; minder 

om, at EFSI fortsat bør være et 

supplerende redskab til at styrke 

investeringer, eftersom 

samhørighedspolitikken bør forblive 

Unionens investeringspolitik; bemærker 

dog den vellykkede gennemførelse og den 

store mængde af privat kapital, som fonden 

har mobiliseret, og anerkender de 

yderligere forbedringer, der blev vedtaget 

med hensyn til gennemsigtigheden under 

forhandlingerne om forlængelsen af EFSI, 

den såkaldte EFSI 2.0; opfordrer 

Revisionsretten til at forbedre sin oversigt 

over planlægningen og udnyttelsen af ESI-

fondene; 

53. minder om, at Unionen i stigende 

grad gør brug af finansielle instrumenter, 

og beklager, at oprettelsen af EFSI skaber 

nye forvaltningsordninger med begrænset 

offentlig kontrol, som fortsat er 

utilfredsstillende, hvilket derfor kræver en 

mere omhyggelig overvågning fra 

Parlamentets side; understreger, at ethvert 

lovgivningsforslag bør forbedre EFSI's 

geografiske dækning betydeligt; bemærker 

den vellykkede gennemførelse og den store 

mængde af privat kapital, som fonden har 

mobiliseret, og anerkender de yderligere 

forbedringer, der blev vedtaget med hensyn 

til gennemsigtigheden under 

forhandlingerne om forlængelsen af EFSI, 

den såkaldte EFSI 2.0; opfordrer 

Revisionsretten til at forbedre sin oversigt 

over planlægningen og udnyttelsen af ESI-

fondene; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Ændringsforslag  36 

Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

55. påpeger, at EU-midler i 

overensstemmelse med principperne for 

samhørighedspolitikken udgør en 

betydelig andel af visse medlemsstaters 

udgifter, og navnlig at udestående 

forpligtelser vedrørende ESI-midler i ni 

medlemsstater (Litauen, Bulgarien, 

Letland, Rumænien, Ungarn, Polen, 

Kroatien, Estland og Slovakiet) udgør 

økonomisk støtte på mere end 15 % af de 

generelle offentlige udgifter; opfordrer 

Kommissionen til også at udarbejde en 

positiv reklamekampagne med henblik på 

at informere borgerne i disse lande 

nærmere om de direkte fordele ved deres 

medlemskab; 

udgår 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Ændringsforslag  37 

Sophie Montel 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 58 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

58. understreger, at mængden af EU-

midler og tidspunktet for deres modtagelse 

kan have en betydelig makroøkonomisk 

indvirkning, f.eks. på investeringer, vækst 

og beskæftigelse; 

58. understreger, at mængden af EU-

midler og tidspunktet for deres modtagelse 

kan have en betydelig makroøkonomisk 

indvirkning, f.eks. på investeringer, vækst 

og beskæftigelse, og kan fratage visse 

medlemsstater hårdt tiltrængt finansiel 

kapacitet; 

Or. en 

 

 


