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13.4.2018 A8-0137/58 

Pozměňovací návrh  58 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85.  žádá Komisi, aby měl rozpočet 

Unie formální strukturu podle politických 

cílů VFR; 

85.  žádá Komisi, aby měl rozpočet 

Unie formální strukturu podle politických 

cílů Smluv, Horizontu 2020, VFR 

a evropského pilíře sociálních práv 

podepsaného dne 17. listopadu 2017; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Pozměňovací návrh  59 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 89 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

89. poukazuje na to, že v roce 2016 

činily příjmy, na něž se vztahuje 

kvantifikovaná výhrada, přibližně 

517 milionů EUR oproti celkovému 

objemu tradičních vlastních zdrojů ve výši 

20,1 miliardy EUR: 2,5 % tradičních 

vlastních zdrojů nebo 0,38 % všech zdrojů; 

vyzývá Komisi, aby poskytla přesné 

informace k tomuto případu podvodu, 

který v některých členských státech 

nepřímo zasahuje do základu daně 

z přidané hodnoty, a tedy i do zdrojů 

odvozených z daně z přidané hodnoty a do 

vyrovnávacího příspěvku Komise, který je 

odvozen z hrubého národního důchodu; 

89. poukazuje na to, že v roce 2016 

činily příjmy, na něž se vztahuje 

kvantifikovaná výhrada, přibližně 

517 milionů EUR oproti celkovému 

objemu tradičních vlastních zdrojů ve výši 

20,1 miliardy EUR: 2,5 % tradičních 

vlastních zdrojů nebo 0,38 % všech zdrojů; 

vyzývá Komisi, aby poskytla přesné 

informace k tomuto případu podvodu, 

který v některých členských státech 

nepřímo zasahuje do základu daně 

z přidané hodnoty, a tedy i do zdrojů 

odvozených z daně z přidané hodnoty a do 

vyrovnávacího příspěvku Komise, který je 

odvozen z hrubého národního důchodu; 

vyzývá Komisi, aby vypracovala akční 

plán s cílem zajistit úplné a včasné 

provádění nařízení o DPH ve všech 

členských státech s cílem zajistit tento 

zdroj vlastních příjmů Unie; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Pozměňovací návrh  60 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 103 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

103. konstatuje, že pokud by Komise 

nebo nezávislí auditoři řádně využili 

všechny informace, které měli k dispozici, 

odhadovaná míra chyb by u této kapitoly 

byla o 1,2 % nižší; 

103. konstatuje, že pokud by Komise 

nebo nezávislí auditoři řádně využili 

všechny informace, které měli k dispozici, 

odhadovaná míra chyb by u této kapitoly 

byla o 2,9 % nižší; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Pozměňovací návrh  61 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 133 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

133. vítá skutečnost, že GŘ REGIO ve 

své odpovědi na otázky Parlamentu 

podrobně vysvětlilo svá doporučení pro 

jednotlivé země; 

133. vítá skutečnost, že GŘ REGIO ve 

své odpovědi na otázky Parlamentu 

podrobně vysvětlilo svá doporučení pro 

jednotlivé země; bere však náležitě na 

vědomí, že podle odpovědi komisaře 

Oettingera na dopis zpravodaje výroční 

zprávy o činnosti neslouží jako podrobné 

zprávy o provádění doporučení pro 

jednotlivé země; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Pozměňovací návrh  62 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 134 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

134. je si vědom toho, že některá 

ustanovení finančního nařízení, která se 

týkají politiky soudržnosti, mají vstoupit 

v platnost se zpětnou účinností; 

134. je si vědom toho, že některá 

ustanovení finančního nařízení, která se 

týkají politiky soudržnosti, mají vstoupit 

v platnost se zpětnou účinností; vítá 

dohodu, které bylo dosaženo v prosinci 

2017, podle níž toto zpětné uplatňování 

zaručuje právní jistotu všech subjektů a je 

důsledně monitorováno Parlamentem, 

Komisí a Radou; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Pozměňovací návrh  63 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 135 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

135. je znepokojen tím, že takové 

úpravy se mohou stát zdrojem dodatečných 

chyb, neboť programy a projekty byly 

vybírány na základě nařízení, jež vstoupila 

v platnost dne 1. ledna 2014; 

vypouští se  

Or. es 



 

AM\1150987CS.docx  PE618.415v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.4.2018 A8-0137/64 

Pozměňovací návrh  64 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

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

Návrh usnesení 

Bod 136 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

136. bere na vědomí, že Účetní dvůr 

poprvé vydal výrok s výhradou o legalitě 

a správnosti plateb, na nichž se zakládá 

účetní závěrka; zdůrazňuje, že úhradové 

režimy jsou k chybám náchylnější než 

režimy nárokové; poukazuje nicméně na 

to, že údaje uvedené v okruhu 

„Hospodářská, sociální a územní 

soudržnost“ se ve srovnání s předchozími 

roky podstatně nezměnily; 

136. s uspokojením bere na vědomí, že 

Účetní dvůr poprvé vydal výrok 

s výhradou o legalitě a správnosti plateb, 

na nichž se zakládá účetní závěrka, který 

není negativní; zdůrazňuje, že úhradové 

režimy jsou k chybám náchylnější než 

režimy nárokové; vítá skutečnost, že údaje 

uvedené v okruhu „Hospodářská, sociální 

a územní soudržnost“ se ve srovnání 

s předchozími roky nadále zlepšují 

(z 5,2 % v roce 2015 na 4,8 % v roce 

2016); 

Or. es 

 

 


