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13.4.2018 A8-0137/58 

Poprawka  58 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85.  zwraca się do Komisji o 

przedstawianie budżetu Unii zgodnie z 

celami politycznymi określonymi w WRF; 

85.  zwraca się do Komisji o 

przedstawianie budżetu Unii zgodnie z 

celami politycznymi określonymi w 

traktatach, programie „Horyzont 2020” i 

WRF, a także w Europejskim filarze praw 

socjalnych podpisanym w dniu 17 

listopada 2017 r.; 

Or. es 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

13.4.2018 A8-0137/59 

Poprawka  59 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 89 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

89. zwraca uwagę, że w roku 2016 

dochody objęte skwantyfikowanym 

zastrzeżeniem wynoszą około 517 mln 

EUR, a łączna kwota tradycyjnych 

zasobów własnych to 20,1 mld EUR, 

zatem zastrzeżenie dotyczy 2,5 % 

tradycyjnych zasobów własnych i 0,38 % 

wszystkich zasobów; wzywa Komisję do 

udzielenia szczegółowych informacji o 

tych nadużyciach finansowych, które mogą 

także pośrednio wpływać na podstawę 

podatku od wartości dodanej niektórych 

państw członkowskich, a tym samym na 

zasoby związane z podatkiem od wartości 

dodanej i na zasoby wyrównawcze Komisji 

związane z dochodem narodowym brutto; 

89. zwraca uwagę, że w roku 2016 

dochody objęte skwantyfikowanym 

zastrzeżeniem wynoszą około 517 mln 

EUR, a łączna kwota tradycyjnych 

zasobów własnych to 20,1 mld EUR, 

zatem zastrzeżenie dotyczy 2,5 % 

tradycyjnych zasobów własnych i 0,38 % 

wszystkich zasobów; wzywa Komisję do 

udzielenia szczegółowych informacji o 

tych nadużyciach finansowych, które mogą 

także pośrednio wpływać na podstawę 

podatku od wartości dodanej niektórych 

państw członkowskich, a tym samym na 

zasoby związane z podatkiem od wartości 

dodanej i na zasoby wyrównawcze Komisji 

związane z dochodem narodowym brutto; 

zwraca się do Komisji o opracowanie 

planu działania mającego zapewnić pełne 

i terminowe wdrożenie przepisów o VAT 

we wszystkich państwach członkowskich 

w celu zabezpieczenia tego źródła zasobów 

własnych Unii; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Poprawka  60 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 103 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

103. zauważa, że gdyby Komisja 

i niezależni audytorzy odpowiednio 

wykorzystali wszystkie dostępne 

informacje, szacowany poziom błędu 

w tym rozdziale byłby o 1,2 % niższy; 

103. zauważa, że gdyby Komisja 

i niezależni audytorzy odpowiednio 

wykorzystali wszystkie dostępne 

informacje, szacowany poziom błędu 

w tym rozdziale byłby o 2,9 % niższy; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Poprawka  61 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 133 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

133. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

w odpowiedzi na pytania Parlamentu DG 

REGIO uszczegółowiła zalecenia dla 

poszczególnych krajów; 

133. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

w odpowiedzi na pytania Parlamentu DG 

REGIO uszczegółowiła zalecenia dla 

poszczególnych krajów; jednak zdaje sobie 

sprawę, że zadaniem rocznych 

sprawozdań z działalności nie jest 

dostarczanie szczegółowych sprawozdań 

na temat wdrażania zaleceń dla 

poszczególnych krajów, zgodnie z 

odpowiedzią komisarza G. Oettingera na 

pismo sprawozdawcy; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Poprawka  62 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 134 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

134. jest świadom, że niektóre przepisy 

zmienionego rozporządzenia finansowego 

dotyczące polityki spójności mają wejść w 

życie z mocą wsteczną; 

134. jest świadom, że niektóre przepisy 

zmienionego rozporządzenia finansowego 

dotyczące polityki spójności mają wejść w 

życie z mocą wsteczną; wyraża 

zadowolenie z powodu porozumienia 

uzyskanego w grudniu 2017 r., zgodnie z 

którym wspomniane wejście w życie z 

mocą wsteczną gwarantuje pewność 

prawa wszystkim zainteresowanym 

stronom i podlega ścisłemu 

monitorowaniu przez Parlament, Komisję 

i Radę; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Poprawka  63 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 135 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

135. wyraża zaniepokojenie, że takie 

zmiany mogą być źródłem dodatkowych 

błędów, ponieważ programy i projekty 

były wybierane na podstawie przepisów, 

które weszły w życie w dniu 1 stycznia 

2014 r.; 

skreśla się  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Poprawka  64 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutorium rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 136 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

136. zauważa, że Trybunał po raz 

pierwszy wydał opinię z zastrzeżeniami na 

temat legalności i prawidłowości płatności 

leżących u podstaw rozliczeń; podkreśla, 

że błędy nadal występują częściej w 

systemach zwrotu kosztów niż w 

systemach uprawnień; zwraca jednak 

uwagę, że dane z rubryki „Spójność 

gospodarcza, społeczna i terytorialna” nie 

zmieniły się istotnie w porównaniu do 

poprzedniego roku; 

136. zauważa z zadowoleniem, że 

Trybunał po raz pierwszy wydał pozytywną 

opinię z zastrzeżeniami na temat legalności 

i prawidłowości płatności leżących 

u podstaw rozliczeń; podkreśla, że błędy 

nadal występują częściej w systemach 

zwrotu kosztów niż w systemach 

uprawnień; wyraża zadowolenie, że dane z 

rubryki „Spójność gospodarcza, społeczna 

i terytorialna” nadal wykazują pozytywną 

tendencję w porównaniu do poprzedniego 

roku (z 5,2 % w 2015 r. na 4,8 % w 2016 

r.); 

Or. es 

 

 


