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12.4.2018 A8-0137/38 

Grozījums Nr.  38 

Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

59. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

59. uzsver, ka publiskās investīcijas ir 

nepieciešamas, lai Savienībā novērstu 

investīciju deficītu, veicinātu nodarbinātību 

un izaugsmi un nodrošinātu sociālos 

standartus; 

59. uzsver, ka publiskās investīcijas ir 

nepieciešamas, lai dalībvalstīs novērstu 

investīciju deficītu, veicinātu nodarbinātību 

un izaugsmi un nodrošinātu sociālos 

standartus; pauž nožēlu par investīciju 

zemo līmeni visā Savienībā, par ko liecina 

publiskās infrastruktūras stāvokļa 

pasliktināšanās; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Grozījums Nr.  39 

Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

63. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

63. pauž bažas, ka pašreizējās DFS 

beigās un jaunās DFS pirmajos gados 

varētu uzkrāties neizpildīti maksājumi; 

uzskata, ka jaunās DFS finansēšanai būs 

nepieciešamas reālistiski noteiktas 

budžeta apropriācijas prognozēto 

neizpildīto saistību segšanai; 

63. pauž bažas, ka pašreizējās DFS 

beigās un jaunās DFS pirmajos gados 

varētu uzkrāties neizpildīti maksājumi; 

uzskata, ka budžeta apropriācijas būtu 

jāparedz tikai reālistiski noteiktām 

saistībām; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Grozījums Nr.  40 

Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

64. punkts – a apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(a) prognozējot nākamās DFS 

maksājumu apropriācijas, ņemt vērā 

neizpildīto saistību pieaugumu, lai tādējādi 

palīdzētu nodrošināt pienācīgu līdzsvaru 

starp saistību un maksājumu apropriācijām; 

(a) prognozējot nākamās DFS 

maksājumu apropriācijas, pārskatīt 

neizpildīto saistību pieaugumu, lai tādējādi 

palīdzētu nodrošināt pienācīgu līdzsvaru 

starp saistību un maksājumu apropriācijām; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Grozījums Nr.  41 

Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

91. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

91. pauž nožēlu par muitas kontroles 

līmeņa atšķirībām dažādās dalībvalstīs; 

uzsver, ka ir svarīgi saskaņot pārbaudes 

visos ievešanas punktos muitas savienībā, 

un aicina dalībvalstis nodrošināt 

saskaņotu, vienotu un efektīvu 

robežkontroles sistēmu, kas attur no 

atšķirīgām praksēm dalībvalstīs, lai 

samazinātu pašreizējos trūkumus muitas 

kontroles sistēmās; aicina Komisiju šajā 

sakarībā izskatīt dažādas muitas kontroles 

prakses Eiropas Savienībā un to ietekmi 

uz tirdzniecības plūsmu novirzīšanu, 

īpašu uzmanību pievēršot ES muitas 

praksei pie ārējām robežām, un izstrādāt 

atsauces analīzi un informāciju par 

dalībvalstīs izmantotajām muitas 

operācijām un procedūrām; 

svītrots 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Grozījums Nr.  42 

Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

92. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

92. aicina Komisiju izstrādāt rīcības 

plānu PVN noteikumu pilnīgas un 

savlaicīgas īstenošanas nodrošināšanai 

ikvienā dalībvalstī, lai nodrošinātu šo 

Savienības pašu resursu ieguves avotu; 

svītrots 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Grozījums Nr.  43 

Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

99. punkts – b apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(b) apsvērt iespēju savlaicīgi uzsākt 

pienākumu neizpildes procedūru attiecībā 

uz Apvienotās Karalistes muitas nodokļu 

krāpšanas gadījumu; 

(b) apsvērt iespēju panākt 

mierizlīgumu attiecībā uz Apvienotās 

Karalistes muitas nodokļu krāpšanas 

gadījumu; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Grozījums Nr.  44 

Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

99. punkts – e apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(e) nākt klajā ar priekšlikumiem par 

jauniem pašu resursiem, lai nodrošinātu 

Savienības budžeta stabilitāti; 

(e) nākt klajā ar priekšlikumiem par 

pašu resursu samazināšanu; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Grozījums Nr.  45 

Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

130. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

130. no ziņojuma „Seventh Report on 

Economic and Social Cohesion” („Septītais 

ziņojums par ekonomisko un sociālo 

kohēziju”)79 uzzina, ka konverģence, no 

vienas puses, ir trausls process, kuru 

ekonomikas krīzes var viegli apstādināt 

un pavērst pretējā virzienā, taču, no otras 

puses, publiskās investīcijas var mazināt 

krīžu ietekmi; 

130. no ziņojuma „Seventh Report on 

Economic and Social Cohesion” („Septītais 

ziņojums par ekonomisko un sociālo 

kohēziju”)79 uzzina, ka konverģence ir 

trausls process, un ka publiskās 

investīcijas varēja mazināt krīžu ietekmi, 

ja Savienība nebūtu veicinājusi taupības 

režīmu un pārkāpusi dalībvalstu budžeta 

suverenitāti; 

__________________ __________________ 

79 Ar ziņojumu var iepazīties šeit: 

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

mation/cohesion-report/. 

79 Ar ziņojumu var iepazīties šeit: 

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

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Grozījums Nr.  46 

Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

185.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 185.a pauž bažas par plaisu, kas 

izveidojusies starp 2017. gada pēdējā 

ceturkšņa bezdarba līmeni Grieķijā 

(21 %) un Spānijā (17 %), salīdzinājumā 

ar bezdarba līmeni Vācijā (4 %); norāda, 

ka stāvoklis tādās valstīs kā Francija un 

Itālija vēl arvien ir satraucošs; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Grozījums Nr.  47 

Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

185.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 185.b norāda, ka nodarbinātības līmenis 

Itālijā, Portugālē, Spānijā un Grieķijā 

2017. gada pēdējā ceturksnī vēl arvien 

nav atgriezies 2007. gada līmenī, savukārt 

nodarbinātība Vācijā šajā pašā laikposmā 

ir palielinājusies par 9,7 %; 

Or. en 


