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13.4.2018 A8-0137/58 

Изменение  58 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 85 

 

Предложение за резолюция Изменение 

85.  изисква от Комисията да 

представя бюджета на Съюза в 

зависимост от политическите цели на 

МФР; 

85.  изисква от Комисията да 

представя бюджета на Съюза в 

зависимост от политическите цели на 

Договорите, програмата „Хоризонт 

2020“ и МФР, както и на европейския 

стълб на социалните права, подписан 

на 17 ноември 2017 г.; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Изменение  59 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 89 

 

Предложение за резолюция Изменение 

89. посочва, че за 2016 г. приходите, 

за които е изказана количествено 

измерима резерва, възлизат на 

приблизително 517 милиона евро 

спрямо общо 20,1 милиарда евро 

традиционни собствени ресурси, тоест 

2,5% от традиционните собствени 

ресурси, или 0,38% от ресурсите 

въобще; призовава Комисията да 

предостави точна информация по този 

случай на измама, който може също 

косвено да повлияе върху използвания 

като основа за изчисленията данък 

върху добавената стойност на някои 

държави членки, а по този начин и 

върху обвързаните с данъка върху 

добавената стойност ресурси и 

обвързаното с брутния национален 

доход равняване на Комисията; 

89. посочва, че за 2016 г. приходите, 

за които е изказана количествено 

измерима резерва, възлизат на 

приблизително 517 милиона евро 

спрямо общо 20,1 милиарда евро 

традиционни собствени ресурси, тоест 

2,5% от традиционните собствени 

ресурси, или 0,38% от ресурсите 

въобще; призовава Комисията да 

предостави точна информация по този 

случай на измама, който може също 

косвено да повлияе върху използвания 

като основа за изчисленията данък 

върху добавената стойност на някои 

държави членки, а по този начин и 

върху обвързаните с данъка върху 

добавената стойност ресурси и 

обвързаното с брутния национален 

доход равняване на Комисията; 

призовава Комисията да изготви план 

за действие, който да гарантира 

пълното и своевременно изпълнение 

на Регламента за ДДС във всички 

държави членки с цел да подсигури 

този източник на собствени ресурси 

на Съюза; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Изменение  60 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 103 

 

Предложение за резолюция Изменение 

103. отбелязва, че ако Комисията или 

независимите одитори бяха използвали 

правилно цялата налична им 

информация, размерът на изчисления 

процент грешки за въпросната глава би 

бил с 1,2 процентни пункта по-нисък; 

103. отбелязва, че ако Комисията или 

независимите одитори бяха използвали 

правилно цялата налична им 

информация, размерът на изчисления 

процент грешки за въпросната глава би 

бил с 2,9 процентни пункта по-нисък; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Изменение  61 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 133 

 

Предложение за резолюция Изменение 

133. приветства факта, че в отговора 

си на въпросите на Парламента 

ГД „Регионална и селищна политика“ 

представи своите специфични за всяка 

държава препоръки; 

133. приветства факта, че в отговора 

си на въпросите на Парламента 

ГД „Регионална и селищна политика“ 

представи своите специфични за всяка 

държава препоръки; отбелязва обаче, 

че годишните отчети за дейността 

не са предназначени за предоставяне 

на подробни доклади относно 

изпълнението на специфичните за 

всяка държава препоръки, както е 

посочено в отговора на члена на 

Комисията Йотингер на писмото на 

докладчика; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Изменение  62 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 134 

 

Предложение за резолюция Изменение 

134. съзнава, че някои разпоредби на 

преразгледания Финансов регламент 

относно политиката на сближаване се 

предвижда да влязат в сила с обратно 

действие; 

134. съзнава, че някои разпоредби на 

преразгледания Финансов регламент 

относно политиката на сближаване се 

предвижда да влязат в сила с обратно 

действие; приветства постигнатото 

през декември 2017 г. споразумение, с 

което прилагането с обратна сила ще 

гарантира правна сигурност за всички 

заинтересовани лица и ще бъде строго 

проследявано от Парламента, 

Комисията и Съвета; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Изменение  63 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 135 

 

Предложение за резолюция Изменение 

135. изразява загриженост, че 

подобни промени могат да породят нови 

грешки, тъй като програмите и 

проектите са подбрани въз основа на 

разпоредби, влезли в сила на 1 януари 

2014 г.; 

Заличава се  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Изменение  64 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 136 

 

Предложение за резолюция Изменение 

136. отбелязва, че за първи път 

Палатата изразява становище с резерви 

относно законосъобразността и 

редовността на плащанията, свързани с 

отчетите; подчертава, че схемите за 

възстановяване на разходите 

продължават да бъдат по-уязвими на 

грешки, отколкото са схемите за права 

за получаване на плащане; посочва 

обаче, че данните, отчетени по функция 

„Икономическо, социално и 

териториално сближаване“, не са се 

променили съществено спрямо 

предходната година; 

136. отбелязва със задоволство, че за 

първи път Палатата изразява становище 

с резерви, а не отрицателно 

становище относно 

законосъобразността и редовността на 

плащанията, свързани с отчетите; 

подчертава, че схемите за 

възстановяване на разходите 

продължават да бъдат по-уязвими на 

грешки, отколкото са схемите за права 

за получаване на плащане; приветства 

факта, че данните, отчетени по 

функция „Икономическо, социално и 

териториално 

сближаване“, продължават 

тенденцията за подобряване спрямо 

предходната година (от 5,2% през 

2015 г. на 4,8% през 2016 г.); 

Or. es 

 

 


