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13.4.2018 A8-0137/58 

Ændringsforslag  58 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 85 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

85.  anmoder Kommissionen om at 

udforme Unionens budget i 

overensstemmelse med de politiske mål for 

den flerårige finansielle ramme; 

85.  anmoder Kommissionen om at 

udforme Unionens budget i 

overensstemmelse med de politiske mål i 

traktaterne, i Horisont 2020 og i den 

flerårige finansielle ramme samt i den 

europæiske søjle for sociale rettigheder, 

der blev undertegnet den 17. november 

2017; 

Or. es 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.4.2018 A8-0137/59 

Ændringsforslag  59 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 89 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

89. påpeger, at for 2016 beløber de 

indtægter, der er berørt af det 

kvantificerbare forbehold, sig til ca. 517 

mio. EUR i forhold til et samlet beløb på 

20,1 mia. EUR i traditionelle egne 

indtægter, dvs. 2,5 % af traditionelle egne 

indtægter eller 0,38 % af alle ressourcer; 

opfordrer Kommissionen til at fremlægge 

præcise oplysninger vedrørende denne sag 

om svig, der indirekte også kan påvirke 

momsgrundlaget i visse medlemsstater og 

dermed de momsrelaterede indtægter samt 

Kommissionens BNI-relaterede balance; 

89. påpeger, at for 2016 beløber de 

indtægter, der er berørt af det 

kvantificerbare forbehold, sig til ca. 517 

mio. EUR i forhold til et samlet beløb på 

20,1 mia. EUR i traditionelle egne 

indtægter, dvs. 2,5 % af traditionelle egne 

indtægter eller 0,38 % af alle ressourcer; 

opfordrer Kommissionen til at fremlægge 

præcise oplysninger vedrørende denne sag 

om svig, der indirekte også kan påvirke 

momsgrundlaget i visse medlemsstater og 

dermed de momsrelaterede indtægter samt 

Kommissionens BNI-relaterede balance; 

opfordrer Kommissionen til at udarbejde 

en handlingsplan, der sikrer en 

fuldstændig og rettidig gennemførelse af 

momsreglerne i hver enkelt medlemsstat, 

med henblik på at sikre denne kilde til 

Unionens egne indtægter; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Ændringsforslag  60 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 103 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

103. bemærker, at hvis Kommissionen 

eller de uafhængige revisorer havde 

anvendt alle de oplysninger, de havde til 

rådighed, korrekt, ville den anslåede 

fejlforekomst for dette kapitel have været 

1,2 % lavere; 

103. bemærker, at hvis Kommissionen 

eller de uafhængige revisorer havde 

anvendt alle de oplysninger, de havde til 

rådighed, korrekt, ville den anslåede 

fejlforekomst for dette kapitel have været 

2,9 % lavere; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Ændringsforslag  61 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 133 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

133. glæder sig over, at GD REGIO som 

svar på Parlamentets spørgsmål 

præciserede sine landespecifikke 

henstillinger; 

133. glæder sig over, at GD REGIO som 

svar på Parlamentets spørgsmål 

præciserede sine landespecifikke 

henstillinger; konstaterer imidlertid, at de 

årlige aktivitetsrapporter ikke er udformet 

til at fremlægge detaljerede rapporter om 

gennemførelsen af de landespecifikke 

henstillinger ifølge svaret fra kommissær 

Oettinger i en skrivelse til ordføreren; 

Or. es 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.4.2018 A8-0137/62 

Ændringsforslag  62 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 134 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

134. er klar over, at nogle af 

bestemmelserne i den reviderede 

finansforordning vedrørende 

samhørighedspolitikken forventes at træde 

i kraft med tilbagevirkende kraft; 

134. er klar over, at nogle af 

bestemmelserne i den reviderede 

finansforordning vedrørende 

samhørighedspolitikken forventes at træde 

i kraft med tilbagevirkende kraft; glæder 

sig over den aftale, som blev indgået i 

december 2017, gennem hvilken denne 

anvendelse med tilbagevirkende kraft 

sikrer retssikkerhed for alle aktører og 

overvåges nøje af Parlamentet, 

Kommissionen og Rådet; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Ændringsforslag  63 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 135 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

135. er bekymret over, at disse 

ændringer kan blive en kilde til yderligere 

fejl, idet programmerne og projekterne 

blev udvalgt på grundlag af de 

forordninger, som trådte i kraft den 1. 

januar 2014; 

udgår  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Ændringsforslag  64 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Decharge 2016: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 136 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

136. noterer sig, at Revisionsretten for 

første gang afgav en erklæring med 

forbehold om lovligheden og den formelle 

rigtighed af de betalinger, der ligger til 

grund for regnskaberne; understreger, at 

der fortsat er større risiko for, at 

refusionsordninger er fejlbehæftede end 

rettighedsbaserede ordninger; påpeger 

imidlertid, at de data, der er registreret 

under udgiftsområdet "Økonomisk, social 

og territorial samhørighed" 

grundlæggende ikke havde ændret sig i 

forhold til det foregående år; 

136. noterer sig med tilfredshed, at 

Revisionsretten for første gang afgav en 

erklæring med forbehold og ikke en 

negativ udtalelse om lovligheden og den 

formelle rigtighed af de betalinger, der 

ligger til grund for regnskaberne; 

understreger, at der fortsat er større risiko 

for, at refusionsordninger er fejlbehæftede 

end rettighedsbaserede ordninger; glæder 

sig over, at de data, der er registreret under 

udgiftsområdet "Økonomisk, social og 

territorial samhørighed" fortsætter 

tendensen hen imod forbedring i forhold 

til det foregående år (fra 5,2 % i 2015 til 

4,8 % i 2016); 

Or. es 

 

 


