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12.4.2018 A8-0137/38 

Изменение  38 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. подчертава, че публичните 

инвестиции са необходими за 

преодоляване на недостига на 

инвестиции и за стимулиране на 

създаването на работни места и растежа, 

както и за гарантиране на социалните 

стандарти в рамките на Съюза; 

59. подчертава, че публичните 

инвестиции са необходими за 

преодоляване на недостига на 

инвестиции и за стимулиране на 

създаването на работни места и растежа, 

както и за гарантиране на социалните 

стандарти в рамките в рамките на 

държавите членки; изразява 

съжаление за незадоволителното 

равнище на инвестициите в рамките 

на целия Съюз, както свидетелства 

западането на публични 

инфраструктури; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Изменение  39 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 63 

 

Предложение за резолюция Изменение 

63. изразява опасения, че към края 

на действащата МФР и през първите 

няколко години от следващата МФР 

може да възникне натрупване на 

забавени плащания; счита, че 

финансирането на новата МФР ще 

изисква определянето на реалистични 
бюджетни кредити за покриване на 

прогнозните непогасени бюджетни 

задължения; 

63. изразява опасения, че към края 

на действащата МФР и през първите 

няколко години от следващата МФР 

може да възникне натрупване на 

забавени плащания; счита, че 

задълженията могат да бъдат 

покривани с бюджетни кредити, само 

когато са реалистични; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Изменение  40 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 64 – буква а 

 

Предложение за резолюция Изменение 

а) да вземе предвид нарастването на 

непогасените бюджетни задължения в 

прогнозата си за бюджетните кредити за 

плащания за следващата МФР с цел 

поддържане на правилно съотношение 

между бюджетните кредити за поети 

задължения и бюджетните кредити за 

плащания; 

а) да направи преглед на 

нарастването на непогасените бюджетни 

задължения в прогнозата си за 

бюджетните кредити за плащания за 

следващата МФР с цел поддържане на 

правилно съотношение между 

бюджетните кредити за поети 

задължения и бюджетните кредити за 

плащания; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Изменение  41 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 91 

 

Предложение за резолюция Изменение 

91. изразява съжаление във връзка с 

нееднаквата степен на упражнявания 

в различните държави членки 

митнически контрол; подчертава, че 

е важно да се хармонизират 

проверките на всички входни 

пунктове на митническия съюз, и 

призовава държавите членки да 

осигурят координирано, еднородно и 

ефикасно прилагане на граничната 

система, което демотивира 

прилагането на различаващи се 

практики на равнището на 

отделните държави членки, така че 

да се намали броят на 

съществуващите пропуски в 

системите за митнически контрол; 

призовава в това отношение 

Комисията да проучи различните 

практики в областта на 

митническите проверки в ЕС и 

тяхното въздействие върху 

отклоняването на търговския обмен, 

като се съсредоточи по-специално 

върху практиките на митниците на 

ЕС по външните граници, и да 

разработи референтни анализи и 

механизъм за предоставяне на 

информация за митническите 

операции и процедурите, използвани в 

заличава се 
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Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Изменение  42 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 92 

 

Предложение за резолюция Изменение 

92. призовава Комисията да 

изготви план за действие, за да 

обезпечи пълното и своевременно 

изпълнение на нормативните актове 

относно ДДС във всички държави 

членки с цел да подсигури този 

източник на собствени ресурси на 

Съюза; 

заличава се 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Изменение  43 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 99 – буква б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

б) да разгледа възможностите за 

своевременно започване на 

производство за установяване на 

неизпълнение на задължения от 

държава членка във връзка със случая 

на измама с мита в Обединеното 

кралство; 

б) да разгледа възможностите за 

извънсъдебно споразумение във връзка 

със случая на измама с мита в 

Обединеното кралство; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Изменение  44 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 99 – буква д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

д) да представи предложения за 

нови собствени ресурси с цел да се 

осигури стабилността на бюджета 

на Съюза; 

д) да представи предложения за 

намаляване на  собствените ресурси; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Изменение  45 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 130 

 

Предложение за резолюция Изменение 

130. отбелязва въз основа на Седмия 

доклад за икономическо, социално и 

териториално сближаване79, че от една 

страна, сближаването е крехък процес, 

който лесно може да бъде спрян и 

върнат назад от икономическите кризи, 

но че от друга страна, публичните 

инвестиции могат да намалят 

въздействието на кризите; 

130. отбелязва въз основа на Седмия 

доклад за икономическо, социално и 

териториално сближаване79, че 

сближаването е крехък процес, който 

лесно може да бъде спрян и върнат 

назад от икономическите кризи, и че 

публичните инвестиции може би 

биха намалили въздействието на 

кризите, ако Съюзът не беше 

настоявал за бюджетни ограничения 

и нарушил бюджетния суверенитет 
на своите държави членки; 

__________________ __________________ 

79  Вж. доклада на адрес: 

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

mation/cohesion-report/. 

79  Вж. доклада на адрес: 

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

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Изменение  46 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 185 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 185a. изразява загриженост за 

разликите, които вече съществуват в 

равнищата на безработица в Гърция 

(21%) и Испания (17%) и Германия 

(4%) през последното тримесечие на 

2017 г.; посочва, че положението в 

държави като Франция и Италия 

продължава да буди безпокойство; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Изменение  47 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 185 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 185б. посочва, че равнищата на 

заетост в Италия, Португалия, 

Испания и Гърция, отчетени през 

последното тримесечие на 2017 г., все 

още са под равнищата от 2007 г., 

докато през същия период заетостта 

в Германия се е увеличила с 9,7%; 

Or. en 

 

 


