
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

12.4.2018 A8-0137/38 

Predlog spremembe  38 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. poudarja, da so potrebne javne 

naložbe, s katerimi bi zapolnili naložbeno 

vrzel, spodbudili zaposlovanje in rast ter 

zagotovili socialne standarde v Uniji; 

59. poudarja, da so potrebne javne 

naložbe, s katerimi bi zapolnili naložbeno 

vrzel, spodbudili zaposlovanje in rast ter 

zagotovili socialne standarde v državah 

članicah; obžaluje slabo raven naložb v 

vsej Uniji, saj smo priča propadanju javne 

infrastrukture; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Predlog spremembe  39 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 63 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

63. izraža bojazen, da se lahko proti 

koncu trenutnega večletnega finančnega 

okvira in v prvih letih naslednjega pojavi 

zaostanek pri plačilih; meni, da bo 

financiranje novega večletnega 

finančnega okvira zahtevalo realna 

proračunska sredstva za kritje 

napovedanih neporavnanih obveznosti; 

63. izraža bojazen, da se lahko proti 

koncu trenutnega večletnega finančnega 

okvira in v prvih letih naslednjega pojavi 

zaostanek pri plačilih; meni, da je mogoče 

obveznosti kriti s proračunskimi sredstvi 

zgolj, kadar so realistične; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Predlog spremembe  40 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 64 – točka a 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(a) v svoji napovedi sredstev za plačila 

za naslednji večletni finančni okvir 

upošteva rast neporavnanih obveznosti, da 

bi pomagala zagotoviti ustrezno ravnovesje 

med sredstvi za prevzem obveznosti in 

sredstvi za plačila; 

(a) v svoji napovedi sredstev za plačila 

za naslednji večletni finančni okvir 

pregleda rast neporavnanih obveznosti, da 

bi pomagala zagotoviti ustrezno ravnovesje 

med sredstvi za prevzem obveznosti in 

sredstvi za plačila; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Predlog spremembe  41 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 91 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

91. obžaluje odstopanja v pogostosti 

carinskih pregledov med različnimi 

državami članicami; poudarja, kako 

pomembno je uskladiti preglede na vseh 

vstopnih točkah v carinsko unijo, in 

poziva države članice, naj poskrbijo za 

usklajeno, enotno in učinkovito izvajanje 

sistema za nadzor meja, ki bi države 

članice odvračal od uporabe različnih 

praks in zmanjšal število vrzeli v sistemih 

carinskih pregledov; v zvezi s tem poziva 

Komisijo, naj preuči različne prakse 

carinskih pregledov v EU in njihov vpliv 

na izogibanje trgovine, pri tem pa se 

osredotoči zlasti na carinsko prakso EU 

na zunanjih mejah, prav tako pa naj 

oblikuje referenčne analize in zbere 

informacije o carinskih operacijah in 

postopkih, ki se uporabljajo v državah 

članicah; 

črtano 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Predlog spremembe  42 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 92 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

92. poziva Komisijo, naj pripravi 

akcijski načrt, s katerim bi poskrbela za 

popolno in pravočasno izvajanje 

predpisov o DDV v vseh državah članicah, 

da bi zagotovila ta vir lastnih sredstev 

Unije; 

črtano 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Predlog spremembe  43 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 99 – točka b 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(b) razmisli o pravočasnem začetku 

postopka za ugotavljanje kršitve v 

povezavi s primerom goljufije s carinami v 

Združenem kraljestvu; 

(b) razmisli o sporazumni poravnavi v 

povezavi s primerom goljufije s carinami v 

Združenem kraljestvu; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Predlog spremembe  44 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 99 – točka e 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(e) pripravi predloge za nove vire 

lastnih sredstev, da bi zagotovila stabilnost 

proračuna Unije; 

(e) pripravi predloge za zmanjšanje 

virov lastnih sredstev; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Predlog spremembe  45 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 130 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

130. na podlagi 7. poročila o 

gospodarski in socialni koheziji79 

ugotavlja, da je na eni strani konvergenca 

krhek proces, ki ga gospodarske krize 

zlahka zaustavijo in preobrnejo, a je na 

drugi strani mogoče z javnimi naložbami 

zmanjšati posledice kriz; 

130. na podlagi 7. poročila o 

gospodarski in socialni koheziji79 

ugotavlja, da je konvergenca krhek proces, 

ki ga gospodarske krize zlahka zaustavijo 

in preobrnejo, in da bi morda javne 

naložbe zmanjšale posledice kriz, če Unija 

ne bi spodbujala varčevalnih ukrepov in 

kršila proračunske suverenosti držav 

članic; 

__________________ __________________ 

79 Poročilo je dostopno na: 

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

mation/cohesion-report/. 

79 Poročilo je dostopno na: 

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

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Predlog spremembe  46 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 185 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 185a. je zaskrbljen zaradi razlike v 

stopnji brezposelnosti med Grčijo (21 %) 

ali Španijo (17 %) ter Nemčijo (4 %) v 

zadnjem četrtletju 2017;  poudarja, da je 

položaj držav, kot sta Francija in Italija, 

še vedno zaskrbljujoč; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Predlog spremembe  47 

Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 185 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 185b. poudarja, da se stopnja 

zaposlenosti v Italiji, na Portugalskem, v 

Španiji ter v Grčiji v zadnjem četrtletju 

2017 še vedno ni vrnila na raven iz leta 

2007, medtem ko se je v istem obdobju 

zaposlenost v Nemčiji povečala za 9,7 %; 

Or. en 

 

 


