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12.4.2018 A8-0137/38 

Ändringsförslag  38 

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 59 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet betonar att 

offentliga investeringar är nödvändiga för 

att åtgärda investeringsgapet och främja 

sysselsättning och tillväxt och säkerställa 

sociala standarder inom unionen. 

59. Europaparlamentet betonar att 

offentliga investeringar är nödvändiga för 

att åtgärda investeringsgapet och främja 

sysselsättning och tillväxt och säkerställa 

sociala standarder inom medlemsstaterna. 

Parlamentet beklagar bristen på 

investeringar på olika håll i unionen, 

vilket förfallet av offentlig infrastruktur 

vittnar om. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Ändringsförslag  39 

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 63 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

63. Europaparlamentet befarar att det 

kan komma att uppstå en eftersläpning av 

betalningar mot slutet av den nuvarande 

fleråriga budgetramen och under de första 

åren av nästa budgetram, och anser att 

finansieringen av den nya budgetramen 

kommer att kräva realistiska budgetanslag 

för att täcka förväntade utestående 

åtaganden. 

63. Europaparlamentet befarar att det 

kan komma att uppstå en eftersläpning av 

betalningar mot slutet av den nuvarande 

fleråriga budgetramen och under de första 

åren av nästa budgetram, Parlamentet 

anser att åtaganden endast kan täckas av 

budgetanslag när de är realistiska. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Ändringsförslag  40 

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 64 – led a 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

a) ta hänsyn till ökningen av 

utestående åtaganden i sin prognos över 

betalningsbemyndiganden till nästa 

fleråriga budgetram, för att kunna 

garantera ett balanserat förhållande mellan 

åtagandebemyndiganden och 

betalningsbemyndiganden, 

a) granska ökningen av utestående 

åtaganden i sin prognos över 

betalningsbemyndiganden till nästa 

fleråriga budgetram, för att kunna 

garantera ett balanserat förhållande mellan 

åtagandebemyndiganden och 

betalningsbemyndiganden, 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Ändringsförslag  41 

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 91 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

91. Europaparlamentet beklagar 

skillnaderna i omfattningen av 

tullkontrollerna mellan de olika 

medlemsstaterna. Parlamentet betonar 

vikten av att harmonisera kontrollerna vid 

alla tullunionens platser för införsel av 

varor, och uppmanar medlemsstaterna att 

säkerställa ett samordnat, enhetligt och 

effektivt genomförande av ett gränssystem 

som motverkar divergerande praxis 

mellan medlemsstaterna för att minska 

antalet befintliga kryphål i 

tullkontrollsystemen. Parlamentet 

uppmanar i detta sammanhang 

kommissionen att undersöka olika praxis 

för tullkontroll i EU och hur det påverkar 

avledningen av handeln, med särskild 

fokus på EU:s tullpraxis vid de yttre 

gränserna, och att ta fram 

referensanalyser och information om 

tullaktioner och de förfaranden som 

används i medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Ändringsförslag  42 

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 92 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

92. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta en 

handlingsplan för att säkerställa ett 

fullständigt och snabbt genomförande av 

momsbestämmelserna i var och en av 

medlemsstaterna för att säkra denna källa 

till unionens egna medel. 

utgår 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Ändringsförslag  43 

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 99 – led b 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

b) överväga att inom föreskriven tid 

inleda ett överträdelseförfarande avseende 

bedrägeriet med moms i Förenade 

kungariket, 

b) överväga en uppgörelse i godo 

avseende bedrägeriet med moms i 

Förenade kungariket, 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Ändringsförslag  44 

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 99 – led e 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

e) lägga fram förslag om nya källor 

till egna medel för att säkerställa stabilitet 

i unionens budget. 

e) lägga fram förslag om en 

minskning av de egna medlen. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Ändringsförslag  45 

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 130 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

130. Europaparlamentet konstaterar 

utifrån den sjunde rapporten om 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning79 att konvergens är en 

skör process som lätt kan stoppas och 

vändas av ekonomiska kriser, men att 

offentliga investeringar kan minska 

effekterna av kriser. 

130. Europaparlamentet konstaterar 

utifrån den sjunde rapporten om 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning79 att konvergens är en 

skör process som lätt kan stoppas och 

vändas av ekonomiska kriser och att 

offentliga investeringar möjligen skulle ha 

kunnat minska effekterna av krisen om 

unionen inte hade främjat åtstramning 

och inkräktat på sina medlemsstaters 

budgetmässiga suveränitet. 

__________________ __________________ 

Rapporten finns här: 

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

mation/cohesion-report/. 

Rapporten finns här: 

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

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Ändringsförslag  46 

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 185a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 185a. Europaparlamentet oroar sig över 

den klyfta som nu finns mellan 

arbetslösheten i Grekland (21 %) eller 

Spanien (17 %) och Tyskland (4 %) under 

det sista kvartalet 2017. Parlamentet 

påpekar att situationen i länder som 

Frankrike eller Italien förblir oroande. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Ändringsförslag  47 

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 185b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 185b. Europaparlamentet påpekar att 

sysselsättningsgraden i Italien, Portugal, 

Spanien och Grekland under det sista 

kvartalet 2017 fortfarande inte återgått till 

2007 års nivå samtidigt som 

sysselsättningen i Tyskland har ökat med 

9,7 %. 

Or. en 

 

 


