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13.4.2018 A8-0137/58 

Grozījums Nr.  58 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

85. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

85.  aicina Komisiju strukturēt 

Savienības budžetu atbilstoši DFS 

politiskajiem mērķiem; 

85.  aicina Komisiju strukturēt 

Savienības budžetu atbilstoši Līgumu, 

pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un 
DFS, kā arī 2017. gada 17. novembrī 

parakstītā Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
politiskajiem mērķiem; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Grozījums Nr.  59 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

89. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

89. norāda, ka 2016. gadā ieņēmumi, 

uz ko attiecas skaitļos izteiktās atrunas, ir 

aptuveni EUR 517 miljoni salīdzinājumā ar 

tradicionālo pašu resursu kopējo summu, 

proti, EUR 20,1 miljardu, t. i., 2,5 % no 

tradicionālajiem pašu resursiem jeb 0,38 % 

no visiem resursiem; aicina Komisiju 

sniegt precīzu informāciju par šo krāpšanas 

gadījumu, kas var netieši ietekmēt arī dažu 

dalībvalstu pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN) bāzi un tādējādi ar PVN saistītos 

resursus, kā arī ar nacionālo kopienākumu 

saistītos Komisijas līdzsvarošanas resursus; 

89. norāda, ka 2016. gadā ieņēmumi, 

uz ko attiecas skaitļos izteiktās atrunas, ir 

aptuveni EUR 517 miljoni salīdzinājumā ar 

tradicionālo pašu resursu kopējo summu, 

proti, EUR 20,1 miljardu, t. i., 2,5 % no 

tradicionālajiem pašu resursiem jeb 0,38 % 

no visiem resursiem; aicina Komisiju 

sniegt precīzu informāciju par šo krāpšanas 

gadījumu, kas var netieši ietekmēt arī dažu 

dalībvalstu pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN) bāzi un tādējādi ar PVN saistītos 

resursus, kā arī ar nacionālo kopienākumu 

saistītos Komisijas līdzsvarošanas resursus; 

aicina Komisiju izstrādāt rīcības plānu 

PVN noteikumu pilnīgas un savlaicīgas 

īstenošanas nodrošināšanai ikvienā 

dalībvalstī, lai nodrošinātu šo Savienības 

pašu resursu ieguves avotu; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Grozījums Nr.  60 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

103. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

103. norāda — ja Komisija vai 

neatkarīgie revidenti būtu pareizi 

izmantojuši visu to rīcībā esošo 

informāciju, šai nodaļai aplēstais kļūdu 

līmenis būtu bijis par 1,2 % zemāks; 

103. norāda — ja Komisija vai 

neatkarīgie revidenti būtu pareizi 

izmantojuši visu to rīcībā esošo 

informāciju, šai nodaļai aplēstais kļūdu 

līmenis būtu bijis par 2,9 % zemāks; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Grozījums Nr.  61 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

133. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

133. atzinīgi vērtē to, ka DG REGIO, 

atbildot uz Parlamenta jautājumiem, ir 

sīkāk izvērsis konkrētām valstīm adresētos 

ieteikumus; 

133. atzinīgi vērtē to, ka DG REGIO, 

atbildot uz Parlamenta jautājumiem, ir 

sīkāk izvērsis konkrētām valstīm adresētos 

ieteikumus; tomēr ņem vērā, ka ikgadējie 

darbības pārskati nav domāti tam, lai 

sniegtu detalizētu informāciju par 

konkrētām valstīm adresēto ieteikumu 

īstenošanu, kā to savā atbildē uz referenta 

vēstuli norādījis komisārs G. Oettinger; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Grozījums Nr.  62 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

134. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

134. apzinās, ka dažiem pārskatītās 

Finanšu regulas noteikumiem attiecībā uz 

kohēzijas politiku ir jāstājas spēkā ar 

atpakaļejošu datumu; 

134. apzinās, ka dažiem pārskatītās 

Finanšu regulas noteikumiem attiecībā uz 

kohēzijas politiku ir jāstājas spēkā ar 

atpakaļejošu datumu; atzinīgi vērtē 

2017. gada decembrī panākto vienošanos, 

saskaņā ar kuru šāda piemērošana ar 

atpakaļejošu datumu garantē juridisko 

noteiktību visām ieinteresētajām 

personām un kuru cieši uzrauga 

Parlaments, Komisija un Padome; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Grozījums Nr.  63 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

135. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

135. pauž bažas, ka šādas izmaiņas var 

kļūt par iemeslu papildu kļūdām, jo 

programmas un projekti tika atlasīti, 

pamatojoties uz noteikumiem, kas stājās 

spēkā 2014. gada 1. janvārī; 

svītrots  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Grozījums Nr.  64 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un 

izpildaģentūras 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

136. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

136. atzīmē, ka Revīzijas palāta pirmo 

reizi ir sniegusi atzinumu ar iebildēm 

attiecībā uz pārskatiem pakārtoto 

maksājumu likumību un pareizību; uzsver, 

ka izmaksu atlīdzināšanas shēmas joprojām 

ir lielākā mērā pakļautas kļūdu riskam nekā 

maksājumtiesību shēmas; tomēr norāda, 

ka kategorijā „Ekonomiskā, sociālā un 

teritoriālā kohēzija” uzskaitītajos datos nav 

būtisku izmaiņu salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu; 

136. ar gandarījumu atzīmē, ka 

Revīzijas palāta pirmo reizi ir sniegusi 

atzinumu ar iebildēm, nevis negatīvu 

atzinumu, attiecībā uz pārskatiem 

pakārtoto maksājumu likumību un 

pareizību; uzsver, ka izmaksu 

atlīdzināšanas shēmas joprojām ir lielākā 

mērā pakļautas kļūdu riskam nekā 

maksājumtiesību shēmas; atzinīgi vērtē to, 

ka kategorijā „Ekonomiskā, sociālā un 

teritoriālā kohēzija” uzskaitītajos datos 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir 

vērojama uzlabošanās (no 5,2 % 

2015. gadā uz 4,8 % 2016. gadā); 

Or. es 


