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12.4.2018 A8-0137/38 

Amendamentul  38 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. subliniază că sunt necesare 

investiții publice pentru a acoperi deficitul 

de investiții și pentru a stimula ocuparea 

forței de muncă și creșterea economică, 

precum și pentru a asigura standarde 

sociale în cadrul Uniunii; 

59. subliniază că sunt necesare 

investiții publice pentru a acoperi deficitul 

de investiții și pentru a stimula ocuparea 

forței de muncă și creșterea economică, 

precum și pentru a asigura standarde 

sociale în cadrul statelor membre; regretă 

nivelul slab al investițiilor pe întreg 

teritoriul Uniunii, după cum o dovedește 

degradarea infrastructurilor publice; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Amendamentul  39 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

63. își exprimă temerea că este posibil 

să se creeze o acumulare de restanțe la plăți 

spre sfârșitul actualului CFM și în primii 

câțiva ani ai următorului CFM; consideră 

că finanțarea noului CFM va necesita 

asumarea unor credite bugetare realiste 

care să acopere angajamentele restante 

previzionate; 

63. își exprimă temerea că este posibil 

să se creeze o acumulare de restanțe la plăți 

spre sfârșitul actualului CFM și în primii 

câțiva ani ai următorului CFM; consideră 

că angajamentele pot fi acoperite doar de 

creditele bugetare atunci când sunt 

realiste; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Amendamentul  40 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 – litera a 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(a) să ia în calcul creșterea înregistrată 

la nivelul angajamentelor restante atunci 

când previzionează creditele de plată 

pentru următorul CFM, astfel încât să 

contribuie la asigurarea unui echilibru 

adecvat între creditele de angajament și 

creditele de plată; 

(a) să analizeze creșterea înregistrată la 

nivelul angajamentelor restante atunci când 

previzionează creditele de plată pentru 

următorul CFM, astfel încât să contribuie 

la asigurarea unui echilibru adecvat între 

creditele de angajament și creditele de 

plată; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Amendamentul  41 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 91 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

91. își exprimă regretul cu privire la 

discrepanțele constatate între diferite state 

membre în ceea ce privește nivelul de 

control vamal; subliniază importanța 

armonizării controalelor la toate punctele 

de intrare în uniunea vamală și invită 

statele membre să garanteze o punere în 

aplicare coordonată, uniformă și eficientă 

a sistemului frontierelor, care 

descurajează existența unor practici 

divergente între statele membre, pentru a 

reduce deficiențele de la nivelul sistemelor 

de control vamal; invită, în acest sens, 

Comisia să analizeze diferitele practici 

legate de controalele vamale din UE, 

precum și impactul lor asupra devierii 

schimburilor comerciale, concentrându-se 

în special asupra vămilor UE de la 

frontierele externe, să dezvolte analize de 

referință și să ofere informații privind 

operațiunile vamale și procedurile din 

statele membre; 

eliminat 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Amendamentul  42 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 92 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

92. invită Comisia să elaboreze un 

plan de acțiune care să asigure punerea 

în aplicare deplină și la timp a 

reglementărilor în materie de TVA în 

toate statele membre, pentru a asigura 

această sursă de resurse proprii ale 

Uniunii; 

eliminat 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Amendamentul  43 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 99 – litera b 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(b) să ia în considerare posibilitatea de 

a iniția în timp util o procedură de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
pentru cazurile de fraudă privind taxele 

vamale din Regatul Unit; 

(b) să ia în considerare posibilitatea de 

a ajunge la un acord amiabil pentru 

cazurile de fraudă privind taxele vamale 

din Regatul Unit; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Amendamentul  44 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 99 – litera e 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(e) să prezinte propuneri de noi 

resurse proprii pentru a asigura 

stabilitatea bugetului Uniunii; 

(e) să înainteze propuneri pentru 

reducerea resurselor proprii; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Amendamentul  45 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 130 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

130. a aflat din „Cel de al șaptelea raport 

privind coeziunea economică și socială”79 

că, pe de o parte, convergența este un 

proces fragil care ar putea fi ușor de oprit și 

inversat de crizele economice, dar și că, pe 

de altă parte, investițiile publice pot 

reduce impactul crizelor; 

130. a aflat din „Cel de al șaptelea raport 

privind coeziunea economică și socială”79 

că convergența este un proces fragil care ar 

putea fi ușor de oprit și inversat de crizele 

economice și că investițiile publice ar fi 

putut reduce impactul crizei, dacă 

Uniunea nu ar fi promovat austeritatea și 

nu ar încălcat suveranitatea bugetară a 

statelor sale membre; 

__________________ __________________ 

79 Raportul poate fi consultat la adresa: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=COM:2017:58

3:FIN&from=RO. 

79 Raportul poate fi consultat la adresa: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=COM:2017:58

3:FIN&from=RO. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Amendamentul  46 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 185 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 185a. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la decalajul care există în prezent între 

ratele șomajului din Grecia (21 %) sau 

Spania (17 %) și din Germania (4 %), în 

ultimul trimestru al anului 2017; atrage 

atenția asupra faptului că situația din țări 

precum Franța și Italia rămâne 

îngrijorătoare; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Amendamentul  47 

Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 185 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 185b. subliniază faptul că ratele de 

ocupare a forței de muncă din Italia, 

Portugalia, Spania și Grecia încă nu au 

revenit în ultimul trimestru al anului 2017 

la nivelul din 2007, în timp ce, în aceeași 

perioadă, ocuparea forței de muncă din 

Germania a crescut cu 9,7%;  

Or. en 

 

 


