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12.4.2018 A8-0137/38 

Pakeitimas 38 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

59. pabrėžia, kad viešosios investicijos 

būtinos siekiant šalinti investicijų spragas, 

kuriant darbo vietas ir skatinant augimą bei 

užtikrinant socialinius standartus visoje 

Sąjungoje; 

59. pabrėžia, kad viešosios investicijos 

būtinos siekiant šalinti investicijų spragas, 

kuriant darbo vietas ir skatinant augimą bei 

užtikrinant socialinius standartus visose 

valstybėse narėse; apgailestauja dėl žemo 

investicijų visoje Sąjungoje lygio – tai 

matyti iš blogėjančios viešosios 

infrastruktūros; 

Or. en 



 

AM\1150800LT.docx  PE618.415v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

12.4.2018 A8-0137/39 

Pakeitimas 39 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

63 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

63. baiminasi, kad baigiantis dabartinei 

DFP ir pirmaisiais kitos DFP metais gali 

susikaupti neįvykdytų mokėjimų; mano, 

kad naujos DFP finansavimas 

pareikalaus realistiškų biudžeto 

asignavimų, kurie leistų finansuoti 

prognozuojamus neįvykdytus 

įsipareigojimus; 

63. baiminasi, kad baigiantis dabartinei 

DFP ir pirmaisiais kitos DFP metais gali 

susikaupti neįvykdytų mokėjimų; mano, 

kad įsipareigojimai gali būti finansuojami 

tik realistiškais biudžeto asignavimais; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Pakeitimas 40 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

66 dalies a punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

a) atsižvelgti į neįvykdytų 

įsipareigojimų augimą jos kitos DFP 

mokėjimų asignavimų prognozėje, siekiant 

padėti užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp 

įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų 

asignavimų; 

a) peržiūrėti neįvykdytų 

įsipareigojimų augimą jos kitos DFP 

mokėjimų asignavimų prognozėje, siekiant 

padėti užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp 

įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų 

asignavimų; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Pakeitimas 41 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

91 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

91. apgailestauja dėl muitinio 

tikrinimo lygio skirtumų, nustatytų 

įvairiose valstybėse narėse; pabrėžia, kad 

svarbu suderinti muitinį tikrinimą visose 

įvažiavimo į Sąjungą vietose ir ragina 

valstybes nares užtikrinti koordinuotą, 

vienodą ir veiksmingą sienų kontrolės 

sistemos įgyvendinimą, kuris skatintų 

atsisakyti skirtingos praktikos valstybėse 

narėse, siekiant sumažinti esamus 

muitinio tikrinimo trūkumus; todėl ragina 

Komisiją išnagrinėti skirtingą muitinio 

tikrinimo tvarką Europos Sąjungoje ir jos 

daromą poveikį prekybos srautų 

nukreipimui, sutelkiant ypatingą dėmesį į 

muitines prie išorinių ES sienų, ir 

parengti valstybių narių muitinių 

operacijų ir procedūrų pamatinę analizę 

bei su jomis susijusią informaciją; 

Išbraukta. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Pakeitimas 42 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

92 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

92. ragina Komisiją parengti veiksmų 

planą, siekiant užtikrinti, kad PVM 

reglamentai kiekvienoje valstybėje narėje 

būtų įgyvendinami visapusiškai ir laiku 

tam, kad būtų užtikrinamas šis Sąjungos 

nuosavų išteklių šaltinis; 

Išbraukta. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Pakeitimas 43 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

99 dalies b punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

b) apsvarstyti galimybę laiku pradėti 

pažeidimo tyrimo procedūrą dėl su muitais 

susijusio sukčiavimo Jungtinėje 

Karalystėje; 

b) apsvarstyti galimybę sudaryti 

draugišką susitarimą dėl su muitais 

susijusio sukčiavimo Jungtinėje 

Karalystėje; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Pakeitimas 44 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

99 dalies e punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

e) pateikti pasiūlymų naujiems 

nuosaviems ištekliams, siekiant užtikrinti 

Sąjungos biudžeto stabilumą; 

e) pateikti pasiūlymų nuosaviems 

ištekliams sumažinti; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Pakeitimas 45 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

130 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

130. iš Septintosios ekonominės ir 

socialinės sanglaudos ataskaitos79 sužinojo, 

kad, viena vertus, konvergencija yra trapus 

procesas, kurį gali nesunkiai sustabdyti ir 

apversti ekonomikos krizė, bet kad, kita 

vertus, krizių poveikį gali sumažinti 

valstybės investicijos; 

130. iš Septintosios ekonominės ir 

socialinės sanglaudos ataskaitos79 sužinojo, 

kad konvergencija yra trapus procesas, kurį 

gali nesunkiai sustabdyti ir apversti 

ekonomikos krizė, ir kad krizių poveikis 

galėjo būti sumažintas valstybės 

investicijomis, jei Sąjunga nebūtų 

skatinusi įgyvendinti griežtą taupymo 

politiką ir nebūtų pažeidusi savo valstybių 

narių biudžetinio suverenumo; 

__________________ __________________ 

79 Ataskaitą galima rasti čia: 

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

mation/cohesion-report/. 

79 Ataskaitą galima rasti čia: 

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

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Pakeitimas 46 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

185 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 185a. nerimauja dėl paskutinį 2017 m. 

ketvirtį pastebimo atotrūkio nedarbo lygio 

srityje tarp Graikijos (21 proc.) ar 

Ispanijos (17 proc.) ir Vokietijos (4 proc.); 

atkreipia dėmesį į tai, kad vis dar kelia 

nerimą padėtis tokiose šalyse kaip 

Prancūzija ar Italija; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Pakeitimas 47 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

185 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 185b. pažymi, kad 2017 m. paskutinį 

ketvirtį Italijos, Portugalijos, Ispanijos ir 

Graikijos užimtumo lygis vis dar nebuvo 

toks kaip 2007 m. lygis, o Vokietijoje per 

tą patį laikotarpį užimtumas padidėjo 

9,7 proc.; 

Or. en 

 

 


