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12.4.2018 A8-0137/38 

Ændringsforslag  38 

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 59 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

59. understreger, at offentlige 

investeringer er nødvendige for at lukke 

investeringskløften, øge beskæftigelsen og 

væksten og sikre sociale standarder i 

Unionen; 

59. understreger, at offentlige 

investeringer er nødvendige for at lukke 

investeringskløften, øge beskæftigelsen og 

væksten og sikre sociale standarder i 

medlemsstaterne; beklager det ringe 

investeringsniveau overalt i Unionen, 

hvilket nedbrydningen af offentlige 

infrastrukturer vidner om; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.4.2018 A8-0137/39 

Ændringsforslag  39 

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 63 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

63. frygter, at der kan opstå et efterslæb 

af betalinger hen imod udgangen af den 

nuværende flerårige finansielle ramme og i 

de første år af den næste flerårige 

finansielle ramme; mener, at finansiering 

af den nye flerårige finansielle ramme vil 

kræve realistiske budgetmæssige 

bevillinger til at dække de forventede 

udestående forpligtelser; 

63. frygter, at der kan opstå et efterslæb 

af betalinger hen imod udgangen af den 

nuværende flerårige finansielle ramme og i 

de første år af den næste flerårige 

finansielle ramme; mener, at forpligtelser 

kun kan dækkes ved budgetmæssige 

bevillinger, når de er realistiske; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.4.2018 A8-0137/40 

Ændringsforslag  40 

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 64 — litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(a) at tage hensyn til væksten i 

udestående forpligtelser i sine overslag 

over betalingsbevillinger for den næste 

flerårige finansielle ramme med henblik på 

at hjælpe med at sikre en bestemt balance 

mellem forpligtelsesbevillinger og 

betalingsbevillinger 

(a) at revidere væksten i udestående 

forpligtelser i sine overslag over 

betalingsbevillinger for den næste flerårige 

finansielle ramme med henblik på at 

hjælpe med at sikre en bestemt balance 

mellem forpligtelsesbevillinger og 

betalingsbevillinger 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.4.2018 A8-0137/41 

Ændringsforslag  41 

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 91 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

91. beklager forskellene i omfanget af 

toldkontrol mellem de forskellige 

medlemsstater; fremhæver vigtigheden af 

en harmonisering af kontrollen ved alle 

indgangssteder til toldunionen og 

opfordrer medlemsstaterne til at sikre en 

samordnet, ensartet og effektiv 

gennemførelse af et grænsesystem, der 

afskrækker divergerende praksis mellem 

medlemsstaterne, for at reducere antallet 

af eksisterende smuthuller i 

toldkontrolsystemerne; opfordrer i denne 

forbindelse Kommissionen til at 

undersøge de forskellige praksisser for 

toldkontrol i EU og deres indvirkning på 

omdirigeringen af handelen, navnlig med 

fokus på EU's toldpraksis ved de ydre 

grænser, og til at udarbejde 

referenceanalyser og oplysninger om 

toldoperationer og de procedurer, der 

anvendes i medlemsstaterne; 

udgår 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.4.2018 A8-0137/42 

Ændringsforslag  42 

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 92 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

92. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en handlingsplan med henblik 

på at sikre en fuldstændig og rettidig 

gennemførelse af momsreglerne i hver 

enkelt medlemsstat for at sikre denne 

kilde til Unionens egne indtægter; 

udgår 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.4.2018 A8-0137/43 

Ændringsforslag  43 

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 99 — litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(b) overveje at indlede en rettidig 

traktatbrudsprocedure vedrørende sagen 

om svig med toldafgifter i Det Forenede 

Kongerige 

(b) overveje i mindelighed at indgå et 

forlig i sagen om svig med toldafgifter i 

Det Forenede Kongerige 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Ændringsforslag  44 

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 99 — litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) fremsætte forslag til nye egne 

ressourcer for at sikre stabiliteten i 

Unionens budget; 

e) fremsætte forslag til reduktion af 

egne ressourcer; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Ændringsforslag  45 

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 130 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

130. erfarer på baggrund af den syvende 

rapport om den økonomiske og sociale 

samhørighed79, at konvergens på den ene 

side er en skrøbelig proces, som let kan 

standses og vendes af økonomiske kriser, 

men at offentlige investeringer på den 

anden side kan begrænse krisernes 

konsekvenser; 

130. erfarer på baggrund af den syvende 

rapport om den økonomiske og sociale 

samhørighed79, at konvergens er en 

skrøbelig proces, som let kan standses og 

vendes af økonomiske kriser, og at 

offentlige investeringer kunne have 

begrænset krisernes konsekvenser, hvis 

Unionen ikke havde fremmet stramninger 

og tilsidesat medlemsstaternes 

budgetmæssige suverænitet; 

__________________ __________________ 

79 Rapporten kan findes her: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

79 Rapporten kan findes her: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.4.2018 A8-0137/46 

Ændringsforslag  46 

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 185 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 185a. er bekymret over den kløft, som nu 

eksisterer mellem arbejdsløshedstallene i 

Grækenland (21 %) eller Spanien (17 %) 

og Tyskland (4 %) i sidste kvartal af 2017; 

påpeger, at situationen i lande som 

Frankrig og Italien fortsat giver 

anledning til bekymring; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.4.2018 A8-0137/47 

Ændringsforslag  47 

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 185 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 185b. påpeger, at beskæftigelsesniveauet 

i Italien, Portugal, Spanien og 

Grækenland i sidste kvartal af 2017 

endnu ikke er vendt tilbage til niveauet for 

2007, mens beskæftigelsen i samme 

periode i Tyskland er steget med 9,7 %; 

Or. en 

 

 


