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12.4.2018 A8-0137/38 

Tarkistus  38 

Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. korostaa, että julkiset investoinnit 

ovat tarpeen investointivajeen 

paikkaamiseksi, työpaikkojen ja kasvun 

lisäämiseksi ja sosiaalisten normien 

varmistamiseksi unionin sisällä; 

59. korostaa, että julkiset investoinnit 

ovat tarpeen investointivajeen 

paikkaamiseksi, työpaikkojen ja kasvun 

lisäämiseksi ja sosiaalisten normien 

varmistamiseksi jäsenvaltioissa; pitää 

valitettavana investointien heikkoa tasoa 

unionissa, mikä käy ilmi julkisten 

infrastruktuurien rapistumisesta; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Tarkistus  39 

Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

63 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

63. pelkää, että nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen loppuvaiheessa ja 

seuraavan rahoituskehyksen ensimmäisinä 

vuosina saattaa kehittyä maksusuma; 

katsoo, että uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen rahoittaminen 

edellyttää realistisella tasolla olevia 

talousarviomäärärahoja, joilla katetaan 

ennakoidut maksattamatta olevat 

sitoumukset; 

63. pelkää, että nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen loppuvaiheessa ja 

seuraavan rahoituskehyksen ensimmäisinä 

vuosina saattaa kehittyä maksusuma; 

katsoo, että sitoumukset voidaan kattaa 

talousarviomäärärahoilla vain, jos ne ovat 

realistisia; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Tarkistus  40 

Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

64 kohta – a alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

a) ottamaan seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen 

maksumäärärahaennusteessaan huomioon 

maksattamatta olevien sitoumusten määrän 

kasvun, jotta maksusitoumusmäärärahojen 

ja maksumäärärahojen välillä voidaan 

varmistaa asianmukainen tasapaino; 

a) tarkistamaan seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen 

maksumäärärahaennusteessaan 

maksattamatta olevien sitoumusten määrän 

kasvun, jotta maksusitoumusmäärärahojen 

ja maksumäärärahojen välillä voidaan 

varmistaa asianmukainen tasapaino; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Tarkistus  41 

Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

91 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

91. pitää tullivalvonnan tasossa eri 

maiden välillä havaittuja eroja 

valitettavina; korostaa, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa tarkastukset kaikissa 

rajanylityspaikoissa, joissa tulliliiton 

alueelle tuodaan tuotteita, ja kehottaa 

jäsenvaltioita varmistamaan 

rajajärjestelmän koordinoidun, 

yhdenmukaisen ja tehokkaan 

täytäntöönpanon, joka on omiaan 

vähentämään jäsenvaltioiden toisistaan 

poikkeavia käytäntöjä, jotta vähennetään 

tullivalvontajärjestelmien nykyisiä 

puutteita; kehottaa komissiota tältä osin 

tarkastelemaan unionissa vallitsevia 

erilaisia tullivalvontakäytäntöjä ja niiden 

vaikutusta kaupan vääristymiseen ja 

keskittymään tässä erityisesti unionin 

tullikäytäntöihin ulkorajoilla sekä 

kehittämään vertailuanalyysejä ja tietoja 

jäsenvaltioiden tullitoimista ja 

menettelyistä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Tarkistus  42 

Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

92 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

92. kehottaa komissiota laatimaan 

toimintasuunnitelman, jolla varmistetaan 

alv-säännösten täydellinen ja oikea-

aikainen täytäntöönpano jokaisessa 

jäsenvaltiossa unionin omien varojen 

lähteen turvaamiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Tarkistus  43 

Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

99 kohta – b alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

b) harkitsee oikea-aikaisen 

rikkomusmenettelyn käynnistämistä 
Yhdistyneen kuningaskunnan tullimaksuja 

koskevaa petostapausta varten; 

b) harkitsee sovintoratkaisua 

Yhdistyneen kuningaskunnan tullimaksuja 

koskevaa petostapausta varten; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Tarkistus  44 

Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

99 kohta – e alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

e) esittää uusia omia varoja koskevia 

ehdotuksia unionin talousarvion 

vakauden varmistamiseksi; 

e) esittää omien varojen vähentämistä 

koskevia ehdotuksia; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Tarkistus  45 

Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

130 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

130. ymmärtää taloudellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta käsittelevästä 

seitsemännestä kertomuksesta79, että 

lähentyminen on hauras prosessi, joka voi 

talouskriisien takia pysähtyä ja kääntyä 

toiseen suuntaan helposti, mutta toisaalta 

julkiset investoinnit voivat lievittää kriisien 

vaikutusta; 

130. ymmärtää taloudellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta käsittelevästä 

seitsemännestä kertomuksesta79, että 

lähentyminen on hauras prosessi, joka voi 

talouskriisien takia pysähtyä ja kääntyä 

toiseen suuntaan helposti, ja että julkiset 

investoinnit olisivat ehkä voineet lievittää 

kriisien vaikutusta, ellei unioni olisi 

kiristänyt talouspolitiikkaa ja loukannut 

valtiontaloutta koskevaa jäsenvaltioiden 

määräysvaltaa; 

__________________ __________________ 

79 Kertomus on saatavilla seuraavassa 

osoitteessa: 

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

mation/cohesion-report/ 

79 Kertomus on saatavilla seuraavassa 

osoitteessa: 

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

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Tarkistus  46 

Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

185 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 185 a. on huolissaan vuoden 2017 

viimeisen neljänneksen työttömyyslukujen 

erosta, joka vallitsee Kreikan 

(21 prosenttia) tai Espanjan 

(17 prosenttia) ja Saksan (4 prosenttia) 

välillä; huomauttaa, että Ranskan ja 

Italian kaltaisten maiden tilanne on 

edelleen huolestuttava; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Tarkistus  47 

Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

185 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 185 b. huomauttaa, että Italian, 

Portugalin, Espanjan ja Kreikan 

työllisyysasteet vuoden 2017 viimeisellä 

neljänneksellä eivät olleet vieläkään 

palautuneet vuoden 2007 tasolle, kun 

samaan aikaan Saksassa työllisyys oli 

noussut 9,7 prosenttia; 

Or. en 

 

 


