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12.4.2018 A8-0137/38 

Pozměňovací návrh  38 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. zdůrazňuje, že veřejné investice 

jsou zapotřebí v zájmu zacelení investiční 

mezery a posílení zaměstnanosti a růstu a 

zajištění sociálních standardů v EU; 

59. zdůrazňuje, že veřejné investice 

jsou zapotřebí v zájmu zacelení investiční 

mezery a posílení zaměstnanosti a růstu a 

zajištění sociálních standardů v členských 

státech; vyjadřuje hluboké politování nad 

špatnou úrovní investic v celé Unii, jak 

dokládá zhoršující se stav veřejné 

infrastruktury; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Pozměňovací návrh  39 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 63 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

63. obává se, že ke konci současného 

VFR a v prvních několika letech příštího 

VFR by se mohly nahromadit platby; 

domnívá se, že financování nového VFR 

bude vyžadovat realistické rozpočtové 

prostředky na pokrytí předpokládaných 

nevypořádaných závazků; 

63. obává se, že ke konci současného 

VFR a v prvních několika letech příštího 

VFR by se mohly nahromadit platby; 

domnívá se, že rozpočtové prostředky 

mohou pokrýt závazky jen tehdy, jsou-li 

realistické; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Pozměňovací návrh  40 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 64 – písm. a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

a) ve své prognóze prostředků na 

platby v následujícím VFR zohlednila 

nárůst nevypořádaných závazků, a 

pomohla tak zajistit řádný poměr mezi 

prostředky na závazky a na platby; 

a) ve své prognóze prostředků na 

platby v následujícím VFR přezkoumala 

nárůst nevypořádaných závazků, a 

pomohla tak zajistit řádný poměr mezi 

prostředky na závazky a na platby; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Pozměňovací návrh  41 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 91 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

91. vyjadřuje politování nad 

nesouladem celních kontrol jednotlivých 

členských států; podtrhuje význam 

harmonizace kontrol na všech místech 

vstupu do celní unie a vyzývá členské 

státy, aby zajistily koordinované, jednotné 

a účinné provádění systému hranic, který 

odrazuje od rozdílných postupů 

jednotlivých členských států ve snaze 

překlenout stávající mezery v systémech 

celních kontrol; vyzývá v této souvislosti 

Komisi, aby prozkoumala různé postupy 

celních kontrol v EU a jejich dopad na 

odklon obchodu a zaměřila se při tom 

zejména na celní postupy na vnějších 

hranicích a aby vypracovala referenční 

analýzy a informace o celních operacích a 

postupech používaných v členských 

státech; 

vypouští se 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Pozměňovací návrh  42 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 92 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

92. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

akční plán s cílem zajistit úplné a včasné 

provádění nařízení o DPH ve všech 

členských státech s cílem zajistit tento 

zdroj vlastních příjmů EU; 

vypouští se 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Pozměňovací návrh  43 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 99 – písm. b 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

b) v souvislosti s daňovými podvody 

spojenými s výběrem cel ve Spojeném 

království zvážila rychlé zahájení řízení o 

nesplnění povinnosti; 

b) v souvislosti s daňovými podvody 

spojenými s výběrem cel ve Spojeném 

království zvážila smírné řešení; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Pozměňovací návrh  44 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 99 – písm. e 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

e) předložila návrhy na nové vlastní 

zdroje s cílem zajistit stabilitu rozpočtu 

Unie; 

e) předložila návrhy na snížení 

vlastních zdrojů; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Pozměňovací návrh  45 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 130 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

130. ze „Sedmé zprávy o hospodářské a 

sociální soudržnosti“79 se dozvěděl, že na 

jedné straně je konvergence křehký 

proces, který se v důsledku hospodářských 

krizí může snadno zastavit a zvrátit, ale že 

na straně druhé mohou veřejné investice 

dopady krizí omezit; 

130. ze „Sedmé zprávy o hospodářské a 

sociální soudržnosti“79 se dozvěděl, že 

konvergence je křehký proces, který se v 

důsledku hospodářských krizí může snadno 

zastavit a zvrátit, a že dopady krizí mohly 

být zmírněny veřejnými investicemi, kdyby 

Unie neprosazovala úsporná opatření a 

neporušovala rozpočtovou svrchovanost 

svých členských států; 

__________________ __________________ 

79 Zprávu lze najít zde: 

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

mation/cohesion-report/. 

79 Zprávu lze najít zde: 

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

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Pozměňovací návrh  46 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 185 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 185a. je znepokojen stávajícím 

propastným rozdílem v míře 

nezaměstnanosti v Řecku (21 %) nebo ve 

Španělsku (17 %) a v Německu (4 %) v 

posledním čtvrtletí roku 2017; 

upozorňuje, že znepokojivá zůstává i 

situace v zemích, jako je Francie nebo 

Itálie; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Pozměňovací návrh  47 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 185 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 185b. upozorňuje na skutečnost, že míra 

zaměstnanosti zaznamenaná v posledním 

čtvrtletí roku 2017 v Itálii, Portugalsku, 

Španělsku a Řecku se stále nevrátila na 

úroveň z roku 2007, zatímco zaměstnanost 

v Německu stoupla ve stejném období o 

9,7 %; 

Or. en 

 

 


