
 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

13.4.2018 A8-0137/58 

Pakeitimas 58 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. prašo Komisijos pateikti Sąjungos 

biudžetą laikantis DFP politikos tikslų; 

85. prašo Komisijos pateikti Sąjungos 

biudžetą laikantis Sutarčių, programos 

„Horizontas 2020“ ir DFP, taip pat 

Europos socialinių teisių ramsčio, kuris 

buvo pasirašytas 2017 m. lapkričio 17 d., 

politinių tikslų; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Pakeitimas 59 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

89 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

89. atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. 

įplaukos, su kuriomis susijusi kiekybiškai 

įvertinta išlyga, sudaro apytikriai 

517 mln. EUR, palyginti su 

20,1 mlrd. EUR bendra visų tradicinių 

išteklių suma, 2,5 proc. tradicinių nuosavų 

išteklių arba 0,38 proc. visų išteklių; ragina 

Komisiją pateikti tikslią informaciją apie 

šią sukčiavimo bylą, kuri taip pat gali 

daryti netiesioginį poveikį kai kurių 

valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio 

bazei ir atitinkamai su pridėtinės vertės 

mokesčiu susijusiems ištekliams, taip pat 

su bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 

susijusio Komisijos balanso vertei; 

89. atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. 

įplaukos, su kuriomis susijusi kiekybiškai 

įvertinta išlyga, sudaro apytikriai 

517 mln. EUR, palyginti su 

20 100 mln. EUR bendra visų tradicinių 

išteklių suma, 2,5 proc. tradicinių nuosavų 

išteklių arba 0,38 proc. visų išteklių; ragina 

Komisiją pateikti tikslią informaciją apie 

šią sukčiavimo bylą, kuri taip pat gali 

daryti netiesioginį poveikį kai kurių 

valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio 

bazei ir atitinkamai su pridėtinės vertės 

mokesčiu susijusiems ištekliams, taip pat 

su bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 

susijusio Komisijos balanso vertei; ragina 

Komisiją parengti veiksmų planą, siekiant 

užtikrinti, kad PVM reglamentas 

kiekvienoje valstybėje narėje būtų 

įgyvendinamas visapusiškai ir laiku tam, 

kad būtų užtikrinamas šis Sąjungos 

nuosavų išteklių šaltinis; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Pakeitimas 60 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

103 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

103. pažymi, kad, jei Komisija arba 

nepriklausomi auditoriai būtų tinkamai 

pasinaudoję visa savo turima informacija, 

įvertintas su šiuo skyriumi susijęs klaidų 

lygis būtų buvęs 1,2 proc. mažesnis; 

103. pažymi, kad, jei Komisija arba 

nepriklausomi auditoriai būtų tinkamai 

pasinaudoję visa savo turima informacija, 

įvertintas su šiuo skyriumi susijęs klaidų 

lygis būtų buvęs 2,9 proc. mažesnis; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Pakeitimas 61 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

133 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

133. palankiai vertina tai, kad 

atsakydamas į Parlamento klausimus 

REGIO GD išsamiai pristatė savo 

konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas; 

133. palankiai vertina tai, kad 

atsakydamas į Parlamento klausimus 

REGIO GD išsamiai pristatė savo 

konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas; tačiau atsižvelgia į tai, 

kad, remiantis Komisijos nario 

G. Oettingerio atsakymu į pranešėjo 

laišką, metinės veiklos ataskaitos 

teikiamos ne tam, kad būtų pateiktos 

išsamios ataskaitos dėl konkrečiai šaliai 

skirtų rekomendacijų įgyvendinimo; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Pakeitimas 62 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

134 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

134. suvokia, kad kai kurios peržiūrėto 

finansinio reglamento nuostatos, susijusios 

su sanglaudos politika, turėtų įsigalioti 

atgaline data; 

134. suvokia, kad kai kurios peržiūrėto 

finansinio reglamento nuostatos, susijusios 

su sanglaudos politika, turėtų įsigalioti 

atgaline data; palankiai vertina 2017 m. 

gruodžio mėn. priimtą susitarimą, kuriuo, 

taikant šias nuostatas atgaline data, 

užtikrinamas visų subjektų teisinis 

saugumas, be to, šį procesą atidžiai stebi 

Parlamentas, Komisija ir Taryba; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Pakeitimas 63 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

135 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

135. yra susirūpinęs dėl to, kad dėl tokių 

pakeitimų gali atsirasti papildomų klaidų, 

nes programos ir projektai buvo atrinkti 

remiantis reglamentais, įsigaliojusiais 

2014 m. sausio 1 d.; 

Išbraukta.  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Pakeitimas 64 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir 

vykdomosios įstaigos 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

136 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

136. pažymi, kad Audito Rūmai pirmą 

kartą paskelbė sąlyginę nuomonę dėl 

mokėjimų pagal sąskaitas teisėtumo ir 

tvarkingumo; pabrėžia, kad kompensavimo 

sistemose vis dar pasitaiko daugiau klaidų 

nei teisėmis grindžiamose sistemose; 

tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad išlaidų 

kategorijos „Ekonominė, socialinė ir 

teritorinė sanglauda“ duomenys, palyginti 

su ankstesniais metais, iš esmės 

nepasikeitė; 

136. su džiaugsmu pažymi, kad Audito 

Rūmai pirmą kartą paskelbė sąlyginę ir ne 

neigiamą nuomonę dėl mokėjimų pagal 

sąskaitas teisėtumo ir tvarkingumo; 

pabrėžia, kad kompensavimo sistemose vis 

dar pasitaiko daugiau klaidų nei teisėmis 

grindžiamose sistemose; palankiai vertina 

tai, kad išlaidų kategorijos „Ekonominė, 

socialinė ir teritorinė sanglauda“ 

duomenys, palyginti su ankstesniais 

metais, gerėja (nuo 5,2 proc. 2015 m. iki 

4,8 proc. 2016 m.); 

Or. es 

 

 

 


