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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

13.4.2018 A8-0137/58 

Τροπολογία  58 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 85 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

85.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με 

τους πολιτικούς στόχους του ΠΔΠ· 

85.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με 

τους πολιτικούς στόχους των Συνθηκών, 

του προγράμματος-πλαισίου Ορίζων 2020 

και του ΠΔΠ, καθώς και του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που 

υπογράφηκε στις 17 Νοεμβρίου 2017· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Τροπολογία  59 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 89 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

89. επισημαίνει ότι, για το 2016, τα 

έσοδα που επηρεάζονται από την 

ποσοτικοποιημένη επιφύλαξη είναι 

περίπου 517 εκατομμύρια ευρώ, σε 

συνολικό ποσό ύψους 20,1 

δισεκατομμυρίων ευρώ 

παραδοσιακών ιδίων πόρων, δηλαδή 2,5 % 

των παραδοσιακών ιδίων πόρων ή 0,38 % 

του συνόλου των πόρων· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει ακριβείς 

πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση 

απάτης, η οποία μπορεί να επηρεάζει 

έμμεσα και τη βάση του φόρου 

προστιθέμενης αξίας ορισμένων κρατών 

μελών και, συνεπώς, τους πόρους από τον 

φόρο προστιθέμενης αξίας και την 

εξισορρόπηση στην οποία προβαίνει η 

Επιτροπή με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό 

Εισόδημα· 

89. επισημαίνει ότι, για το 2016, τα 

έσοδα που επηρεάζονται από την 

ποσοτικοποιημένη επιφύλαξη είναι 

περίπου 517 εκατομμύρια ευρώ, σε 

συνολικό ποσό ύψους 20,1 

δισεκατομμυρίων ευρώ 

παραδοσιακών ιδίων πόρων, δηλαδή 2,5 % 

των παραδοσιακών ιδίων πόρων ή 0,38 % 

του συνόλου των πόρων· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει ακριβείς 

πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση 

απάτης, η οποία μπορεί να επηρεάζει 

έμμεσα και τη βάση του φόρου 

προστιθέμενης αξίας ορισμένων κρατών 

μελών και, συνεπώς, τους πόρους από τον 

φόρο προστιθέμενης αξίας και την 

εξισορρόπηση στην οποία προβαίνει η 

Επιτροπή με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό 

Εισόδημα· καλεί την Επιτροπή να 

αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για να 

εξασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη 

εφαρμογή του κανονισμού περί ΦΠΑ σε 

κάθε κράτος μέλος, ώστε να εξασφαλιστεί 

η εν λόγω πηγή ιδίων πόρων της 

Ένωσης· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Τροπολογία  60 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 103 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

103. παρατηρεί ότι αν η Επιτροπή ή οι 

ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν αξιοποιήσει 

όλες τις πληροφορίες που είχαν στη 

διάθεσή τους, το εκτιμώμενο ποσοστό 

σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν 

χαμηλότερο κατά 1,2 %· 

103. παρατηρεί ότι αν η Επιτροπή ή οι 

ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν αξιοποιήσει 

όλες τις πληροφορίες που είχαν στη 

διάθεσή τους, το εκτιμώμενο ποσοστό 

σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν 

χαμηλότερο κατά 2,9%· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Τροπολογία  61 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 133 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

133. εκφράζει ικανοποίηση για το 

γεγονός ότι η ΓΔ REGIO, στις απαντήσεις 

της σε ερωτήσεις του Κοινοβουλίου, 

εξέθεσε λεπτομερώς τις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις της· 

133. εκφράζει ικανοποίηση για το 

γεγονός ότι η ΓΔ REGIO, στις απαντήσεις 

της σε ερωτήσεις του Κοινοβουλίου, 

εξέθεσε λεπτομερώς τις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις της· λαμβάνει, ωστόσο, σοβαρά 

υπό σημείωση το γεγονός ότι οι ετήσιες 

εκθέσεις δραστηριοτήτων δεν έχουν 

σχεδιαστεί για να παρέχουν λεπτομερείς 

εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των 

συστάσεων ανά χώρα, σύμφωνα με την 

απάντηση του Επιτρόπου Oettinger στην 

επιστολή του εισηγητή· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Τροπολογία  62 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 134 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

134. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι 

ορισμένες διατάξεις του αναθεωρημένου 

δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά 

την πολιτική συνοχής αναμένεται να 

τεθούν σε ισχύ αναδρομικά· 

134. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι 

ορισμένες διατάξεις του αναθεωρημένου 

δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά 

την πολιτική συνοχής αναμένεται να 

τεθούν σε ισχύ αναδρομικά· εκφράζει 

ικανοποίηση για τη συμφωνία που 

επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, με 

την οποία αυτή η αναδρομική εφαρμογή 

θα εξασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου για 

όλους τους παράγοντες και θα 

παρακολουθείται στενά από το 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Τροπολογία  63 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 135 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

135. εκφράζει την ανησυχία για το 

γεγονός ότι οι τροποποιήσεις αυτές μπορεί 

να καταστούν πηγή πρόσθετων 

σφαλμάτων, δεδομένου ότι τα 

προγράμματα και τα έργα επιλέχθηκαν 

βάσει κανονισμών που τέθηκαν σε ισχύ 

την 1η Ιανουαρίου 2014· 

διαγράφεται  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Τροπολογία  64 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 136 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

136. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο εξέδωσε για πρώτη φορά γνώμη 

με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα 

και κανονικότητα των πληρωμών στις 

οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί· τονίζει 

ότι τα συστήματα βάσει απόδοσης 

δαπανών παραμένουν πιο επιρρεπή σε 

σφάλματα σε σχέση με τα συστήματα 

βάσει δικαιωμάτων· επισημαίνει, ωστόσο, 

ότι τα στοιχεία που καταγράφηκαν στο 

πλαίσιο του τομέα «Οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή» δεν 

μεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος· 

136. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 

Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε για πρώτη 

φορά γνώμη με επιφύλαξη, και όχι 

αρνητική γνώμη, σχετικά με τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των 

πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί· τονίζει ότι τα συστήματα 

βάσει απόδοσης δαπανών παραμένουν πιο 

επιρρεπή σε σφάλματα σε σχέση με τα 

συστήματα βάσει δικαιωμάτων· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα 

στοιχεία που καταγράφηκαν στο πλαίσιο 

του τομέα «Οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή» ακολούθησαν την τάση 

βελτίωσης που είχε καταγραφεί το 

προηγούμενο έτος (από 5,2% το 2015 σε 

4,8% το 2016)· 

Or. es 

 

 


