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13.4.2018 A8-0137/51 

Amendamentul  51 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. insistă ca bugetul Uniunii să fie 

prezentat în conformitate cu obiectivele 

politice ale Uniunii din CFM, pentru a 

reflecta inițiativa privind axarea bugetului 

UE pe rezultate; reamintește, de asemenea, 

în lumina CFM post-2020, că bugetul 

Uniunii ar trebui să fie un buget real 

european cu valoare adăugată, destinat 

obiectivelor comune ale Uniunii care 

promovează dezvoltarea economică și 

socială durabilă a întregii Uniuni și care nu 

pot fi realizate, în mod individual și pe cont 

propriu, de statele membre și, prin urmare, 

nu ar trebui considerat doar un echilibru 

net sau un beneficiu al statelor membre în 

mod individual; 

4. insistă ca bugetul Uniunii să fie 

prezentat în conformitate cu obiectivele 

politice ale Uniunii din tratate, din 

programul Orizont 2020 și din CFM, 

precum și ale „Pilonului european al 

drepturilor sociale” semnat la 

17 noiembrie 2017, pentru a reflecta 

inițiativa privind axarea bugetului UE pe 

rezultate; reamintește, de asemenea, în 

lumina CFM post-2020, că bugetul Uniunii 

ar trebui să fie un buget real european cu 

valoare adăugată, destinat obiectivelor 

comune ale Uniunii care promovează 

dezvoltarea economică și socială durabilă a 

întregii Uniuni și care nu pot fi realizate, în 

mod individual și pe cont propriu, de 

statele membre și, prin urmare, nu ar trebui 

considerat doar un echilibru net sau un 

beneficiu al statelor membre în mod 

individual; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Amendamentul  52 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. invită Comisia să accelereze 

realizarea programelor din domeniul 

politicii de coeziune și execuția plăților 

conexe pentru a reduce durata perioadei de 

punere în aplicare, inițial la anul n+2; 

9. invită Comisia să accelereze 

realizarea programelor din domeniul 

politicii de coeziune și execuția plăților 

conexe pentru a reduce durata perioadei de 

punere în aplicare, inițial la anul n+2, cu 

condiția ca acest lucru să nu afecteze 

gradul de absorbție și punerea în aplicare 

a politicilor Uniunii; îndeamnă Comisia și 

statele membre, în acest sens, să 

accelereze cât mai mult posibil adoptarea 

CFM post-2020 și se angajează ca 

Parlamentul European să coopereze 

pentru atingerea acestui obiectiv; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Amendamentul  53 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. invită Comisia să îmbunătățească 

transparența finanțării politicii din 

domeniul migrației, conform 

recomandărilor incluse de Curte în raportul 

său anual pe 2016 și să monitorizeze în 

mod activ procedurile de achiziții publice 

atunci când acestea sunt efectuate în 

situații de urgență; 

12. invită Comisia să îmbunătățească 

transparența finanțării politicii din 

domeniul migrației, conform 

recomandărilor incluse de Curte în raportul 

său anual pe 2016 și să monitorizeze în 

mod activ procedurile de achiziții publice 

atunci când acestea sunt efectuate în 

situații de urgență, pentru ca nevoile și 

cerințele migranților și ale refugiaților, 

precum și ale ONG-urilor și ale 

administrațiilor publice de primire în 

Uniune să fie îndeplinite în mod 

corespunzător și ca finanțarea acestora să 

fie asigurată; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Amendamentul  54 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. observă că tipul de gestionare are 

un impact limitat asupra nivelului de 

eroare, întrucât Curtea constată același 

nivel estimat de eroare atât în cadrul 

gestiunii partajate cu statele membre, cât și 

pentru toate celelalte forme de cheltuieli 

operaționale gestionate direct de către 

Comisie, și anume 3,3 %; 

25. observă că, în pofida convingerii 

istorice potrivit căreia gestionarea 

partajată generează mai multe erori decât 

gestionarea directă, tipul de gestionare are 

un impact limitat, întrucât Curtea constată 

același nivel estimat de eroare atât în 

cadrul gestiunii partajate cu statele 

membre, cât și pentru toate celelalte forme 

de cheltuieli operaționale gestionate direct 

de către Comisie, și anume 3,3 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Amendamentul  55 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. subliniază că Comisia constată, în 

RAGP pentru 2016, că cheltuielile sunt 

afectate de un nivel semnificativ de eroare, 

având în vedere faptul că rata de eroare 

medie globală a Comisiei este estimată a fi 

între 2,1 % și 2,6 % (în 2015 fiind între 2,3 

% și 3,1 %) din totalul cheltuielilor 

relevante, iar suma globală estimată expusă 

riscului la data plății se situează între 2,9 și 

3,6 miliarde EUR (în timp ce în 2015 

aceasta era cuprinsă între 3,3 și 

4,5 miliarde EUR); 

34. subliniază că Comisia constată, în 

RAGP pentru 2016, că cheltuielile afectate 

de un nivel semnificativ de eroare au 

scăzut, având în vedere faptul că rata de 

eroare medie globală a Comisiei este 

estimată a fi între 2,1 % și 2,6 % (în 2015 

fiind între 2,3 % și 3,1 %) din totalul 

cheltuielilor relevante, iar suma globală 

estimată expusă riscului la data plății se 

situează între 2,9 și 3,6 miliarde EUR (în 

timp ce în 2015 aceasta era cuprinsă între 

3,3 și 4,5 miliarde EUR); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Amendamentul  56 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. subliniază că, întrucât erorile pot fi 

corectate la mai mult de 10 ani după 

producerea lor, este artificial să se bazeze 

impactul estimat al corecțiilor viitoare pe 

corecțiile înregistrate pe parcursul ultimilor 

șase ani; 

41. subliniază că, având în vedere 

caracterul specific al programării 

multianuale și faptul că erorile pot fi 

corectate la mai mult de 10 ani după 

producerea lor, este insuficient și artificial 

să se bazeze impactul estimat al corecțiilor 

viitoare pe corecțiile înregistrate pe 

parcursul ultimilor șase ani; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Amendamentul  57 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 70 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 70a.  solicită Comisiei să consulte 

reprezentanți ai mediului academic 

pentru a defini indicatorii de performanță 

adecvați necesari pentru a realiza 

măsurătorile din cadrul inițiativei privind 

bugetul axat pe rezultate (BFOR) și 

pentru a putea acorda prioritate 

investițiilor în bunuri publice, cu scopul 

de a răspunde preocupărilor cetățenilor;  

  

Or. es 

 

 


