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12.4.2018 A8-0137/28 

Ändringsförslag  28 

Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet insisterar på att 

unionens budget, inom ramen för initiativet 

om en resultatinriktad EU-budget, 

presenteras i enlighet med de politiska 

målen för den fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner, också i ljuset av den 

fleråriga budgetramen efter 2020, om att 

unionens budget bör vara en budget med 

ett verkligt europeiskt mervärde, med 

gemensamma EU-mål som främjar en 

hållbar ekonomisk och social utveckling i 

hela unionen, vilket inte kan uppnås av de 

enskilda medlemsstaterna på egen hand 

och därför inte enbart bör ses som ett 

nettoflöde eller en fördel för enskilda 

medlemsstater. 

4. Europaparlamentet insisterar på att 

unionens budget, inom ramen för initiativet 

om en resultatinriktad EU-budget, 

presenteras i enlighet med de politiska 

målen för den fleråriga budgetramen. 

Parlamentet påminner, också i ljuset av den 

fleråriga budgetramen efter 2020, om att 

unionens budget bör vara en budget med 

ett verkligt europeiskt mervärde, med 

gemensamma EU-mål som främjar en 

hållbar ekonomisk och social utveckling i 

hela unionen, utan att inkräkta ytterligare 

på någon enskild medlemsstats 

befogenhetsområde. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Ändringsförslag  29 

Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att respektera det 

ursprungliga utgiftsmålet på 20 % när det 

gäller integreringen av klimatåtgärder i 

unionens olika utgiftsprogram. 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att respektera det 

ursprungliga utgiftsmålet på 20 % när det 

gäller integreringen av klimatåtgärder i 

unionens olika utgiftsprogram utan att 

detta motiverar ytterligare utgifter. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Ändringsförslag  30 

Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förbättra transparensen 

i finansieringen av migrationspolitiken 

såsom revisionsrätten rekommenderade i 

sin årsrapport för 2016, och att aktivt 

övervaka upphandlingsförfaranden som 

inleds i nödsituationer. 

utgår 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Ändringsförslag  31 

Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser inte att det 

finns tillräckligt med information för att på 

lämpligt sätt utvärdera 

finansieringsinstrumenten, särskilt i fråga 

om deras sociala och miljömässiga 

effekter. Parlamentet betonar att 

finansieringsinstrument kan komplettera 

bidrag men att de inte bör ersätta dem. 

21. Europaparlamentet anser inte att det 

finns tillräckligt med information för att på 

lämpligt sätt utvärdera 

finansieringsinstrumenten, särskilt i fråga 

om deras sociala och miljömässiga 

effekter. Parlamentet betonar att 

finansieringsinstrument och bidrag båda 

bör skäras ned. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Ändringsförslag  32 

Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet konstaterar att 

förvaltningsmetoden har en begränsad 

inverkan på felnivån, eftersom 

revisionsrätten finner samma uppskattade 

felnivåer för kostnader med delad 

förvaltning med medlemsstaterna och för 

alla andra former av rörelsekostnader som 

direkt förvaltas av kommissionen, 

nämligen 3,3 %. 

25. Europaparlamentet konstaterar att 

förvaltningsmetoden har en begränsad 

inverkan på felnivån, eftersom 

revisionsrätten finner samma uppskattade 

felnivåer för kostnader med delad 

förvaltning med medlemsstaterna och för 

alla andra former av rörelsekostnader som 

direkt förvaltas av kommissionen, 

nämligen 3,3 %. Parlamentet anmärker att 

detta ger perspektiv på intresset av eller 

mervärdet med direkt förvaltning av 

kommissionen och talar för att ge en 

större roll till medlemsstaterna. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Ändringsförslag  33 

Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet påpekar att 

revisionsrätten konstaterade de högsta 

uppskattade felnivåerna i utgifter inom 

landsbygdsutveckling, miljö, klimatpolitik 

och fiske (4,9 %), ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning (4,8 %) och 

konkurrenskraft för tillväxt och 

sysselsättning (4,1 %), medan 

administrativa utgifter hade den lägsta 

uppskattade felnivån (0,2 %). 

26. Europaparlamentet påpekar att 

revisionsrätten konstaterade de högsta 

uppskattade felnivåerna i utgifter inom 

landsbygdsutveckling, miljö, klimatpolitik 

och fiske (4,9 %), ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning (4,8 %) och 

konkurrenskraft för tillväxt och 

sysselsättning (4,1 %), medan 

administrativa utgifter hade den lägsta 

uppskattade felnivån (0,2 %). Parlamentet 

anser att avståndet mellan kommissionen 

och den operativa nivån sålunda hänger 

samman med den uppskattade felnivån, 

vilket talar till lokala aktörers fördel. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Ändringsförslag  34 

Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet beklagar att EU-

budgetens totala finansiella exponering har 

ökat, med betydande långfristiga skulder, 

garantier och rättsliga förpliktelser, vilket 

ställer krav på en aktsam förvaltning i 

framtiden. 

52. Europaparlamentet beklagar att EU-

budgetens totala finansiella exponering har 

ökat, med betydande långfristiga skulder, 

garantier och rättsliga förpliktelser, vilket 

ställer krav på en aktsam och sparsam 

förvaltning i framtiden. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Ändringsförslag  35 

Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 53 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet påminner om att 

unionen i allt större utsträckning använder 

sig av finansieringsinstrument, och 

beklagar att inrättandet av Efsi skapar nya 

styrformer med otillfredsställande offentlig 

kontroll, vilket kräver en mer ingående 

övervakning från parlamentets sida. 

Parlamentet framhåller att alla lagförslag 

bör innebära betydliga förbättringar av 

Efsis geografiska täckning, och påminner 

om att Efsi bör förbli ett tilläggsverktyg 

för förstärkning av investeringar, 

eftersom sammanhållningspolitiken 

fortsatt bör utgöra unionens 

investeringspolitik. Parlamentet noterar 

dock det framgångsrika genomförandet och 

den stora andelen privata medel som 

mobiliseras genom fonden, och välkomnar 

de ytterligare förbättringar som antogs 

avseende dess transparens under 

förhandlingarna om förlängningen av 

löptiden för Efsi, den så kallade Efsi 2.0. 

Parlamentet uppmanar revisionsrätten att 

stärka sin översyn av planeringen och 

utnyttjandet av ESI-fonderna. 

53. Europaparlamentet påminner om att 

unionen i allt större utsträckning använder 

sig av finansieringsinstrument, och 

beklagar att inrättandet av Efsi skapar nya 

styrformer med otillfredsställande offentlig 

kontroll, vilket kräver en mer ingående 

övervakning från parlamentets sida. 

Parlamentet framhåller att alla lagförslag 

bör innebära betydliga förbättringar av 

Efsis geografiska täckning, Parlamentet 

noterar det framgångsrika genomförandet 

och den stora andelen privata medel som 

mobiliseras genom fonden, och välkomnar 

de ytterligare förbättringar som antogs 

avseende dess transparens under 

förhandlingarna om förlängningen av 

löptiden för Efsi, den så kallade Efsi 2.0. 

Parlamentet uppmanar revisionsrätten att 

stärka sin översyn av planeringen och 

utnyttjandet av ESI-fonderna. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Ändringsförslag  36 

Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 55 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet betonar i linje 

med principerna för 

sammanhållningspolitiken att EU-medel 

utgör en betydande andel av vissa 

medlemsstaters utgifter, och i synnerhet 

att de utestående åtagandena när det 

gäller ESI-medel i nio medlemsstater 

(Litauen, Bulgarien, Lettland, Rumänien, 

Ungern, Polen, Kroatien, Estland och 

Slovakien) utgör ett finansiellt stöd på 

mer än 15 % av de offentliga utgifterna. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

även utarbeta en positiv reklamkampanj 

för att mer utförligt informera 

medborgarna i dessa länder om de direkta 

fördelarna med medlemskapet. 

utgår 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Ändringsförslag  37 

Sophie Montel 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 58 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

58. Europaparlamentet betonar att 

beloppet för EU-medlen och tidpunkten för 

mottagandet av dem kan få betydande 

makroekonomiska effekter, till exempel för 

investeringar, tillväxt och sysselsättning. 

58. Europaparlamentet betonar att 

beloppet för EU-medlen och tidpunkten för 

mottagandet av dem kan få betydande 

makroekonomiska effekter, till exempel för 

investeringar, tillväxt och sysselsättning 

och kan beröva vissa medlemsstater 

välbehövliga finansiella resurser. 

Or. en 

 

 


