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13.4.2018 A8-0137/51 

Poprawka  51 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że w wyniku inicjatywy 

„Budżet zorientowany na wyniki” należy 

prezentować budżet zgodnie z unijnymi 

celami politycznymi WRF; przypomina, 

także w świetle WRF na okres po 2020 r., 

że budżet Unii powinien przynosić 

rzeczywistą europejską wartość dodaną, 

skupiać się na wspólnych celach Unii 

wspierających zrównoważony rozwój 

gospodarczy i społeczny całej Unii, 

którego nie są w stanie osiągnąć 

poszczególne państwa członkowskie we 

własnym zakresie, i dlatego nie należy go 

postrzegać wyłącznie z perspektywy 

bilansu netto ani korzyści dla 

pojedynczych państw członkowskich; 

4. podkreśla, że w wyniku inicjatywy 

„Budżet zorientowany na wyniki” należy 

prezentować budżet zgodnie z celami 

politycznymi traktatów, programu 

„Horyzont 2020” i WRF Unii, a także 

europejskiego filaru praw socjalnych, 

podpisanego w dniu 17 listopada 2017 r.; 

przypomina, także w świetle WRF na okres 

po 2020 r., że budżet Unii powinien 

przynosić rzeczywistą europejską wartość 

dodaną, skupiać się na wspólnych celach 

Unii wspierających zrównoważony rozwój 

gospodarczy i społeczny całej Unii, 

którego nie są w stanie osiągnąć 

poszczególne państwa członkowskie we 

własnym zakresie, i dlatego nie należy go 

postrzegać wyłącznie z perspektywy 

bilansu netto ani korzyści dla 

pojedynczych państw członkowskich; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Poprawka  52 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. wzywa Komisję do przyspieszenia 

realizacji programów prowadzonych w 

ramach polityki spójności i związanych z 

nimi płatności, by skrócić okres realizacji, 

w pierwszej kolejności do roku n +2; 

9. wzywa Komisję do przyspieszenia 

realizacji programów prowadzonych w 

ramach polityki spójności i związanych z 

nimi płatności z myślą o skróceniu okresu 

realizacji, początkowo do roku n +2, pod 

warunkiem że nie zmniejszy to stopnia 

absorpcji i wdrażania polityki Unii; w 

związku z tym stanowczo wzywa Komisję i 

państwa członkowskie, aby maksymalnie 

przyspieszyły przyjmowanie WRF na 

okres po roku 2020, i zobowiązuje się, że 

Parlament Europejski będzie 

współpracował w dążeniu do tego celu; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Poprawka  53 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa Komisję, by poprawiła 

przejrzystość finansowania polityki 

migracji zgodnie z zaleceniami Trybunału 

zawartymi w sprawozdaniu rocznym za 

2016 r. oraz do aktywnego monitorowania 

postępowań zamówień publicznych 

prowadzonych w sytuacjach 

nadzwyczajnych; 

12. wzywa Komisję, by poprawiła 

przejrzystość finansowania polityki 

migracji zgodnie z zaleceniami Trybunału 

zawartymi w sprawozdaniu rocznym za 

2016 r. oraz by aktywnie monitorowała 

postępowania zamówień publicznych 

prowadzone w sytuacjach 

nadzwyczajnych, by należycie zaspokoić 

potrzeby i wymogi migrantów i 

uchodźców, a także organizacji 

pozarządowych i organów administracji 

publicznej, które zajmują się ich 

przyjęciem w Unii, oraz by zapewnić 

odpowiednie finansowanie; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Poprawka  54 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. zauważa, że tryb zarządzania ma 

ograniczony wpływ na poziom błędu, 

zważywszy że Trybunał stwierdził niemal 

ten sam szacowany poziom błędu w 

przypadku zarządzania dzielonego z 

państwami członkowskimi i w przypadku 

pozostałych rodzajów wydatków 

operacyjnych zarządzanych bezpośrednio 

przez Komisję, a mianowicie 3,3 %; 

25. zauważa, że wbrew wcześniejszemu 

przekonaniu, że zarządzanie dzielone 

generuje więcej błędów niż zarządzanie 

bezpośrednie, tryb zarządzania ma 

ograniczony wpływ na poziom błędu, gdyż 

Trybunał stwierdził niemal ten sam 

szacowany poziom błędu w przypadku 

zarządzania dzielonego z państwami 

członkowskimi i w przypadku pozostałych 

rodzajów wydatków operacyjnych 

zarządzanych bezpośrednio przez Komisję, 

a mianowicie 3,3 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Poprawka  55 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. podkreśla, że w rocznym 

sprawozdaniu z zarządzania i wyników za 

2016 r. Komisja stwierdziła istotny poziom 

błędu w wydatkach, jako że średni poziom 

błędu Komisji szacuje się na 2,1 % do 2,6 

% (w 2015 r.: 2,3 % do 3,1 % ) łącznych 

odnośnych wydatków, a wynikającą stąd 

łączną kwotę płatności obarczoną 

ryzykiem szacuje się na 2,9 do 3,6 mld 

EUR (w 2015 r. wyniosła ona 3,3 do 4,5 

mld EUR); 

34. podkreśla, że w rocznym 

sprawozdaniu z zarządzania i wyników za 

2016 r. Komisja stwierdziła istotny poziom 

błędu w mniejszym wolumenie wydatków, 

jako że średni poziom błędu Komisji 

szacuje się na 2,1 % do 2,6 % (w 2015 r.: 

2,3 % do 3,1 % ) łącznych odnośnych 

wydatków, a wynikającą stąd łączną kwotę 

płatności obarczoną ryzykiem szacuje się 

na 2,9 do 3,6 mld EUR (w 2015 r. 

wyniosła ona 3,3 do 4,5 mld EUR); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Poprawka  56 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. zaznacza, że skoro błędy można 

poprawiać przez ponad 10 lat od chwili ich 

wystąpienia, to nie jest naturalne 

szacowanie wpływu przyszłych korekt na 

podstawie korekt odnotowanych w 

ostatnich sześciu latach; 

41. zaznacza, że skoro ze względu na 

specyfikę planowania wieloletniego błędy 

można poprawiać przez ponad 10 lat od 

chwili ich wystąpienia, to szacowanie 

wpływu przyszłych korekt na podstawie 

korekt odnotowanych w ostatnich sześciu 

latach nie jest podejściem kompletnym i 

naturalnym; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Poprawka  57 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

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 70 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 70a.  apeluje do Komisji o zasięgnięcie 

opinii przedstawicieli wyższych uczelni, by 

określić odpowiednie wskaźniki wyników 

niezbędne do wykonywania pomiarów w 

inicjatywie „budżet zorientowany na 

wyniki” oraz móc priorytetowo 

potraktować inwestycje w dobra publiczne 

w odpowiedzi na obawy społeczeństwa;  

  

Or. es 

 

 


