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12.4.2018 A8-0137/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. zdôrazňuje, že verejné investície sú 

potrebné s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií a na zvýšenie rastu a 

zamestnanosti a zabezpečenie sociálnych 

noriem v rámci Únie; 

59. zdôrazňuje, že verejné investície sú 

potrebné s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií a na zvýšenie rastu a 

zamestnanosti a zabezpečenie sociálnych 

noriem v rámci členských štátov; vyjadruje 

poľutovanie nad nízkou úrovňou 

investícií v celej Únii, čo dosvedčuje 

degradácia verejnej infraštruktúry; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 63 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

63. vyjadruje obavy nad tým, že ku 

koncu súčasného a počas niekoľkých 

prvých rokov budúceho VFR sa môžu 

nahromadiť platby; konštatuje, že 

financovanie budúceho VFR si bude 

vyžadovať realistické rozpočtové 

prostriedky na pokrytie predpokladaných 

nesplatených záväzkov; 

63. vyjadruje obavy nad tým, že ku 

koncu súčasného a počas niekoľkých 

prvých rokov budúceho VFR sa môžu 

nahromadiť neuhradené platby; 

konštatuje, že rozpočtové prostriedky môžu 

záväzky pokryť len vtedy, keď sú 

realistické; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 64 – písmeno a 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

a) vo svojich prognózach platobných 

rozpočtových prostriedkov pre nasledujúci 

VFR zohľadnila  nárast nesplatených 

záväzkov, čo by pomohlo zaistiť náležitú 

rovnováhu medzi viazanými a platobnými 

rozpočtovými prostriedkami; 

a) vo svojich prognózach platobných 

rozpočtových prostriedkov pre nasledujúci 

VFR preskúmala nárast nesplatených 

záväzkov, čo by pomohlo zaistiť náležitú 

rovnováhu medzi viazanými a platobnými 

rozpočtovými prostriedkami; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 91 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

91. vyjadruje poľutovanie nad 

rozdielmi v úrovni colných kontrol medzi 

jednotlivými členskými štátmi; zdôrazňuje 

význam harmonizácie kontrol na všetkých 

miestach vstupu do colnej únie, a vyzýva 

členské štáty, aby zabezpečili 

koordinované, jednotné a účinné 

uplatňovanie systému hraničnej kontroly, 

ktorý odrádza od rozdielnych postupov 

medzi členskými štátmi s cieľom znížiť 

počet existujúcich medzier v systémoch 

colných kontrol; vyzýva Komisiu, aby v 

tejto súvislosti preskúmala rôzne postupy 

colných kontrol v EÚ a ich vplyv na 

odklon obchodu s osobitným dôrazom na 

colné postupy na vonkajších hraniciach, a 

vypracovala referenčné analýzy a 

informácie o colných operáciách a 

postupoch používaných v členských 

štátoch; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 92 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

92. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

akčný plán s cieľom zabezpečiť úplné a 

včasné vykonávanie právnych predpisov 

týkajúcich sa DPH v každom členskom 

štáte s cieľom zabezpečiť tento zdroj 

vlastných zdrojov Únie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 99 – písmeno b 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

b) zvážila včasné začatie konania 

o porušení povinnosti v súvislosti 

s prípadom podvodu na clách Spojeného 

kráľovstva; 

b) zvážila urovnanie prípadu 

podvodu na clách Spojeného kráľovstva 

zmierom; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 99 – písmeno e 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

e) predložila návrhy na nové vlastné 

zdroje s cieľom zabezpečiť stabilitu 

rozpočtu Únie; 

e) predložila návrhy na zníženie 

vlastných zdrojov; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 130 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

130. z dokumentu Seventh report on 

economic, social and territorial cohesion79 

(Siedma správa o hospodárskej a sociálnej 

súdržnosti) sa dozvedel, že na jednej 

strane zbližovanie je citlivý proces, ktorý 

sa môže ľahko zastaviť a zvrátiť v 

dôsledku hospodárskej krízy, ale na druhej 

strane verejné investície môžu obmedziť 

vplyv krízy; 

130. z dokumentu Seventh report on 

economic, social and territorial cohesion79 

(Siedma správa o hospodárskej a sociálnej 

súdržnosti) sa dozvedel, že zbližovanie je 

citlivý proces, ktorý sa môže ľahko 

zastaviť a zvrátiť v dôsledku hospodárskej 

krízy, a že verejné investície mohli 

obmedziť vplyv krízy, ak by Únia 

nepresadzovala úsporné opatrenia a 

neporušovala rozpočtovú suverenitu 

členských štátov; 

__________________ __________________ 

79 Správu možno nájsť na tejto adrese: 

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

mation/cohesion-report/. 

79 Správu možno nájsť na tejto adrese: 

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

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 185 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 185a. vyjadruje obavy z rozdielov, ktoré v 

súčasnosti existujú medzi mierami 

nezamestnanosti v Grécku (21 %) či 

Španielsku (17 %) a Nemecku (4 %) v 

poslednom štvrťroku roku 2017; 

poukazuje na to, že situácia krajín ako 

Francúzsko alebo Taliansko je naďalej 

znepokojivá; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 185 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 185b. poukazuje na to, že miery 

zamestnanosti v Taliansku, Portugalsku, 

Španielsku a Grécku v poslednom 

štvrťroku 2017 sa ešte stále nevrátili na 

úroveň z roku 2007, zatiaľ čo v tom istom 

období sa zamestnanosť v Nemecku 

zvýšila o 9,7 %; 

Or. en 

 

 


