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12.4.2018 A8-0137/38 

Amendement  38 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. benadrukt dat openbare 

investeringen nodig zijn om de 

investeringskloof te dichten, 

werkgelegenheid en groei te stimuleren en 

de toepassing van sociale normen binnen 

de Unie te garanderen; 

59. benadrukt dat openbare 

investeringen nodig zijn om de 

investeringskloof te dichten, 

werkgelegenheid en groei te stimuleren en 

de toepassing van sociale normen binnen 

de lidstaten te garanderen; betreurt het 

lage investeringsniveau in de gehele Unie, 

zoals blijkt uit de verslechtering van de 

openbare infrastructuur; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Amendement  39 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 63 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

63. vreest dat er tegen het einde van het 

huidige MFK en in de eerste jaren van het 

volgende MFK een achterstand in de 

betalingen kan ontstaan; is van mening dat 

voor de financiering van het nieuwe MFK 

realistische begrotingskredieten nodig zijn 

om de verwachte niet-afgewikkelde 

vastleggingen te dekken; 

63. vreest dat er tegen het einde van het 

huidige MFK en in de eerste jaren van het 

volgende MFK een achterstand in de 

betalingen kan ontstaan; is van mening dat 

vastleggingen uitsluitend door 
begrotingskredieten kunnen worden 

gedekt wanneer deze realistisch zijn; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Amendement  40 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 – letter a 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(a) rekening te houden met de 

toename van de niet-afgewikkelde 

vastleggingen in haar raming van de 

betalingskredieten voor het volgende MFK 

om te helpen zorgen voor een passend 

evenwicht tussen vastleggings- en 

betalingskredieten; 

(a) de toename van de niet-

afgewikkelde vastleggingen in haar raming 

van de betalingskredieten voor het 

volgende MFK te herzien, om te helpen 

zorgen voor een passend evenwicht tussen 

vastleggings- en betalingskredieten; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Amendement  41 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 91 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

91. betreurt de discrepanties die zijn 

vastgesteld ten aanzien van de 

douanecontroles in de verschillende 

lidstaten; benadrukt hoe belangrijk het is 

de controles bij alle toegangspunten tot de 

douane-unie te harmoniseren en verzoekt 

de lidstaten om een gecoördineerde, 

uniforme en doelmatige tenuitvoerlegging 

van het grenssysteem te verzekeren door 

afwijkende praktijken tussen de lidstaten 

te ontmoedigen om de bestaande 

tekortkomingen in de 

douanecontrolesystemen te verminderen; 

verzoekt de Commissie in dit verband om 

de verschillende praktijken op het gebied 

van douanecontrole in de EU en de 

impact ervan op de verlegging van het 

handelsverkeer te onderzoeken en zich 

daarbij met name te richten op de EU-

douanediensten aan de buitengrenzen, en 

om een nulmeting en informatie te 

verschaffen over de douanepraktijken en 

de procedures van de lidstaten; 

Schrappen 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Amendement  42 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 92 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

92. roept de Commissie op een 

actieplan te ontwikkelen om de volledige 

en tijdige tenuitvoerlegging van de btw-

voorschriften in alle lidstaten te 

garanderen en zo deze bron van eigen 

middelen van de Unie veilig te stellen; 

Schrappen 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Amendement  43 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 99 – letter b 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(b) te overwegen om tijdig een 

inbreukprocedure te starten voor de 

fraudezaak betreffende douanerechten in 

het VK; 

(b) een minnelijke schikking te 

overwegen voor de fraudezaak betreffende 

douanerechten in het VK; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Amendement  44 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 99 – letter e 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(e) voorstellen te doen voor nieuwe 

eigen middelen om de stabiliteit van de 

EU-begroting te garanderen; 

(e) voorstellen te doen voor de 

verlaging van de eigen middelen; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Amendement  45 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 130 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

130. leert uit het zevende verslag inzake 

economische, sociale en territoriale 

cohesie79 dat enerzijds convergentie een 

broos proces is dat gemakkelijk kan 

worden gestopt en omgebogen door 

economische crises, maar dat anderzijds 

investeringen van de overheid de gevolgen 

van crises kunnen beperken; 

130. leert uit het zevende verslag inzake 

economische, sociale en territoriale 

cohesie79 dat convergentie een broos 

proces is dat gemakkelijk kan worden 

gestopt en omgebogen door economische 

crises, en dat investeringen van de 

overheid de gevolgen van de crises hadden 

kunnen beperken als de Unie geen 

bezuinigingen had bevorderd en de 

begrotingssoevereiniteit van de lidstaten 

niet had geschonden; 

__________________   

79 Het verslag is te vinden op: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/inf

ormation/cohesion-report/. 

    

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Amendement  46 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 185 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 185 bis. is bezorgd over de huidige 

kloof tussen de 

werkeloosheidspercentages van 

Griekenland (21%) of Spanje (17%) en 

het werkeloosheidspercentage van 

Duitsland (4%) in het laatste kwartaal van 

2017; merkt op dat de situatie van landen 

als Frankrijk of Italië nog altijd 

zorgwekkend is; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Amendement  47 

Sophie Montel 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 185 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 185 ter. merkt op dat de 

werkgelegenheid in Italië, Portugal, 

Spanje en Griekenland in het laatste 

kwartaal van 2017 nog altijd niet terug 

was op het niveau van 2007, terwijl in 

dezelfde periode de werkgelegenheid in 

Duitsland met 9,7% is toegenomen; 

Or. en 

 

 


