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12.4.2018 A8-0137/38 

Poprawka  38 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. podkreśla, że inwestycje publiczne 

są niezbędne do zlikwidowania luki 

inwestycyjnej oraz pobudzania 

zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, jak 

również do zapewnienia standardów 

społecznych w Unii; 

59. podkreśla, że inwestycje publiczne 

są niezbędne do zlikwidowania luki 

inwestycyjnej oraz pobudzania 

zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, jak 

również do zapewnienia standardów 

społecznych w państwach członkowskich; 

ubolewa z powodu niskiego poziomu 

inwestycji w całej Unii, czego dowodem 

jest niszczenie infrastruktury publicznej; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Poprawka  39 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

63. obawia się, że pod koniec okresu 

obowiązywania obecnych WRF i w ciągu 

pierwszych kilku lat kolejnych ram mogą 

wystąpić zaległości w płatnościach; uważa, 

że finansowanie nowych WRF będzie 

wymagało realistycznych środków 

budżetowych, by pokryć prognozowane 
zobowiązania pozostające do spłaty; 

63. obawia się, że pod koniec okresu 

obowiązywania obecnych WRF i w ciągu 

pierwszych kilku lat kolejnych ram mogą 

wystąpić zaległości w płatnościach; uważa, 

że zobowiązania można pokryć ze środków 

budżetowych tylko wtedy, gdy są one 

realistyczne; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Poprawka  40 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 – litera a 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

a) by w prognozie środków na 

płatności w kolejnych WRF wzięła pod 

uwagę wzrost zobowiązań pozostających 

do spłaty, aby pomóc zapewnić należytą 

równowagę między środkami na 

zobowiązania a środkami na płatności; 

a) by w prognozie środków na 

płatności w kolejnych WRF zrewidowała 

wzrost zobowiązań pozostających do 

spłaty, aby pomóc zapewnić należytą 

równowagę między środkami na 

zobowiązania a środkami na płatności; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Poprawka  41 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 91 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

91. ubolewa z powodu rozbieżności w 

poziomie kontroli celnych w 

poszczególnych państwach 

członkowskich; podkreśla, że należy 

ujednolicić kontrole we wszystkich 

punktach wjazdu na obszar unii celnej, i 

wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia skoordynowanego, 

jednolitego i skutecznego wdrożenia 

systemu ochrony granic, które zniechęci 

do rozbieżnych praktyk państw 

członkowskich, by zmniejszyć istniejące 

braki w systemach kontroli celnej; w 

związku z tym wzywa Komisję do zbadania 

różnych praktyk kontroli celnej w UE i ich 

wpływu na przekierowywanie handlu, ze 

szczególnym uwzględnieniem praktyk w 

kontrolach celnych na zewnętrznych 

granicach UE, oraz do opracowania 

analizy odniesienia oraz informacji o 

odprawach i procedurach celnych w 

państwach członkowskich; 

skreśla się 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Poprawka  42 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 92 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

92. zwraca się do Komisji o 

opracowanie planu działania mającego 

zapewnić pełne i terminowe wdrożenie 

przepisów o VAT we wszystkich 

państwach członkowskich w celu 

zabezpieczenia tego źródła zasobów 

własnych Unii; 

skreśla się 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Poprawka  43 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 99 – litera b 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

b) rozważenia wszczęcia w stosownym 

czasie postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 

w związku z nadużyciami celnymi w 

Zjednoczonym Królestwie; 

b) rozważenia polubownego 

rozstrzygnięcia sprawy nadużyć celnych w 

Zjednoczonym Królestwie; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Poprawka  44 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 99 – litera e 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

e) przedstawienia wniosków 

dotyczących nowych zasobów własnych w 

celu zapewnienia stabilności budżetu 

Unii; 

e) przedstawienia wniosków 

dotyczących zmniejszenia zasobów 

własnych; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Poprawka  45 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 130 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

130. zauważa, że według „Siódmego 

raportu na temat spójności gospodarczej i 

społecznej”79 konwergencja to z jednej 

strony delikatny proces, który kryzysy 

gospodarcze mogą łatwo zatrzymać i 

odwrócić, ale z drugiej strony inwestycje 

publiczne mogą złagodzić skutki 

kryzysów; 

130. zauważa, że według „Siódmego 

raportu na temat spójności gospodarczej i 

społecznej”79 konwergencja to delikatny 

proces, który kryzysy gospodarcze mogą 

łatwo zatrzymać i odwrócić, a inwestycje 

publiczne mogły złagodzić skutki 

kryzysów, gdyby Unia nie propagowała 

polityki oszczędności i nie ingerowała w 

suwerenność budżetową państw 

członkowskich; 

__________________ __________________ 

79 Raport ten jest dostępny pod adresem: 

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

mation/cohesion-report/. 

79 Raport ten jest dostępny pod adresem: 

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

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Poprawka  46 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 185 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 185a. wyraża zaniepokojenie różnicą w 

poziomie bezrobocia, które w ostatnim 

kwartale 2017 r. wynosiło 21 % w Grecji i 

17 % w Hiszpanii, a 4 % w Niemczech; 

zauważa, że niepokojąca jest nadal 

sytuacja takich państw jak Francja czy 

Włochy; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Poprawka  47 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 185 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 185b. zauważa, że w ostatnim kwartale 

2017 r. poziom bezrobocia we Włoszech, w 

Portugalii, Hiszpanii i Grecji był nadal 

wyższy niż w 2007 r., a w tym samym 

czasie zatrudnienie w Niemczech wzrosło 

o 9,7 %; 

Or. en 

 

 


