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11.4.2018 A8-0137/10 

Poprawka  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że w związku z 

tym korekta poziomu błędu powinna 

dotyczyć tylko elementów poddanych 

kontroli, a NIE całego budżetu, gdyż same 

korekty dotyczyły TYLKO tych elementów; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Poprawka  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

Trybunał wydał opinię bez zastrzeżeń na 

temat wiarygodności sprawozdania 

finansowego za rok 2016, jak co roku od 

2007 r., oraz że w 2016 r. Trybunał nie 

stwierdził istotnych błędów w dochodach; 

zauważa z zadowoleniem, że zobowiązania 

leżące u podstaw sprawozdania za rok 

zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. są 

legalne i prawidłowe we wszystkich 

istotnych aspektach; 

17. ubolewa, że Trybunał wydał opinię 

bez zastrzeżeń na temat wiarygodności 

sprawozdania finansowego za rok 2016, 

jak co roku od 2007 r., co dezorientuje 

zwykłych obywateli, utrudniając 

zrozumienie, czy poziom błędu w 

znacznym budżecie UE mieści się w 

dopuszczalnych granicach – a po raz 

kolejny tak nie jest; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Poprawka  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. z zadowoleniem zauważa, że po raz 

pierwszy od 23 lat Trybunał wydał opinię z 

zastrzeżeniem (a nie opinię negatywną) na 

temat legalności i prawidłowości płatności 

leżących u podstaw rozliczeń, co oznacza, 

że według Trybunału nastąpiła istotna 

poprawa w zarządzaniu finansami Unii, a 

istotne błędy ograniczały się głównie do 

wydatków opartych na zwrotach, 

stanowiących około połowę 

skontrolowanych wydatków; 

22. ubolewa, że po raz pierwszy od 23 

lat Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem 

(a nie opinię negatywną) na temat 

legalności i prawidłowości płatności 

leżących u podstaw rozliczeń, co oznacza, 

że według Trybunału nastąpiła istotna 

poprawa w zarządzaniu finansami Unii, a 

istotne błędy ograniczały się głównie do 

wydatków opartych na zwrotach, 

stanowiących około połowę 

skontrolowanych wydatków; wniosek ten 

wyciągnięto na podstawie błędnego 

założenia, że korektę poziomu błędu, 

zastosowaną TYLKO do elementów 

poddanych kontroli, powielono w całym 

budżecie, a tak oczywiście nie jest (zob. 

ust. 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Poprawka  13 

Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 94 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

94. odnotowuje, że zgłoszony przez 

Irlandię DNB znacznie wzrósł w 2015 r., 

gdyż spółki wielonarodowe przeniosły do 

tego kraju aktywa związane z badaniami i 

rozwojem; 

94. odnotowuje, że zgłoszony przez 

Irlandię DNB znacznie wzrósł w 2015 r., 

gdyż spółki wielonarodowe przeniosły do 

tego kraju aktywa związane z badaniami i 

rozwojem, a skutkiem tego jest wzrost 

składki Irlandii, co należy przeanalizować 

w celu przyznania Irlandii rabatu za rok 

2016; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Poprawka  14 

Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 c 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

c) przeanalizowania we współpracy z 

państwami członkowskimi wszelkich 

ewentualnych konsekwencji działalności 

przedsiębiorstw wielonarodowych dla 

procesu szacowania DNB oraz 

zapewnienia państwom członkowskim 

wytycznych na temat sposobu traktowania 

takiej działalności przy tworzeniu 

rachunków narodowych; 

c) przeanalizowania we współpracy z 

państwami członkowskimi wszelkich 

ewentualnych konsekwencji działalności 

przedsiębiorstw wielonarodowych dla 

procesu szacowania DNB oraz 

zapewnienia państwom członkowskim 

wytycznych na temat sposobu traktowania 

takiej działalności przy tworzeniu 

rachunków narodowych; w stosownych 

przypadkach przyznania rabatów 

państwom, które odczuwają negatywne 

skutki działalności tych przedsiębiorstw 

wielonarodowych; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Poprawka  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 175 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

175. w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje: 

175. w związku z tym odnotowuje: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Poprawka  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 176 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

176. ubolewa natomiast z powodu: skreśla się 

a) poważnych opóźnień w rozbudowie 

metra w Atenach (przedłużenie linii 3 do 

Pireusu) i budowie głównej linii metra w 

Salonikach, a w konsekwencji – 

przedłużenia realizacji tych projektów na 

okres programowania 2014–2020; 

 

b) anulowania lub opóźnienia 

niektórych kluczowych projektów 

dotyczących kolei, branży cyfrowej i 

energetyki, które zostały odwołane lub 

opóźnione, a w konsekwencji – 

przedłużenia ich realizacji lub 

przeniesienia ich całości na okres 

programowania 2014–2020; 

 

c) niewykonania znacznej części 

infrastruktury niezbędnej do 

zagospodarowania ścieków i odpadów 

stałych; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Poprawka  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 216 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

216. zauważa, że około 72 % pomocy 

otrzymują gospodarstwa o powierzchni od 

5 do 250 hektarów, czyli zazwyczaj 

gospodarstwa rodzinne; 

skreśla się 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Poprawka  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 219 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

219. jest zdania, że w okresie 

zmienności dochodów większe 

gospodarstwa niekoniecznie potrzebują 

wsparcia stabilizującego dochody na równi 

z małymi gospodarstwami, gdyż mogą one 

korzystać z oszczędności skali, 

potencjalnie zwiększających ich 

odporność; 

219. jest zdania, że w okresie 

zmienności dochodów większe 

gospodarstwa niekoniecznie potrzebują 

wsparcia stabilizującego dochody na równi 

z małymi gospodarstwami, gdyż mogą one 

korzystać z oszczędności skali, 

potencjalnie zwiększających ich 

odporność, dlatego zaleca Komisji 

wprowadzenie degresywności korygującej 

tę nierównowagę przez zmniejszanie 

dotacji w miarę wzrostu wielkości 

gospodarstwa; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Poprawka  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 292 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 292a. przypomina o obietnicy złożonej 

Europejskiemu Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich przez przewodniczącego 

Komisji Jeana-Claude’a Junckera, 

zgodnie z którą były przewodniczący 

Komisji José Manuel Barroso będzie 

przyjmowany wyłącznie jako 

przedstawiciel grupy interesu; przypomina 

o opinii komitetu ad hoc ds. etyki w 

sprawie nowego zatrudnienia José 

Manuela Barroso – w charakterze 

doradcy banku Goldman Sachs, zgodnie z 

którą sytuację tę można zaakceptować 

tylko pod warunkiem, że José Manuel 

Barroso zobowiąże się, że nie będzie 

prowadzić działalności lobbystycznej na 

rzecz Goldman Sachs; 

Or. en 

 

 


