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13.4.2018 A8-0137/58 

Predlog spremembe  58 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 85 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

85.  poziva Komisijo, naj predstavi 

proračun Unije v skladu s političnimi cilji 

večletnega finančnega okvira; 

85.  poziva Komisijo, naj predstavi 

proračun Unije v skladu s političnimi cilji 

Pogodb, Obzorja 2020 in večletnega 

finančnega okvira ter evropskega stebra 

socialnih pravic, ki je bil podpisan 17. 

novembra 2017; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Predlog spremembe  59 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 89 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

89. poudarja, da za leto 2016 prihodki, 

na katere se nanaša pridržek, znašajo 517 

milijonov EUR, celotni znesek 

tradicionalnih lastnih sredstev pa 20,1 

milijarde EUR; tj. gre za 2,5 % 

tradicionalnih lastnih sredstev ali 0,38 % 

vseh sredstev; poziva Komisijo, naj 

zagotovi natančne informacije o tem 

primeru goljufije, ki utegne posredno 

vplivati tudi na osnovo davka na dodano 

vrednost za nekatere države članice in s 

tem na sredstva iz naslova davka na 

dodano vrednost ter bilanco Komisije, 

pripravljeno na podlagi BND; 

89. poudarja, da za leto 2016 prihodki, 

na katere se nanaša pridržek, znašajo 517 

milijonov EUR, celotni znesek 

tradicionalnih lastnih sredstev pa 20,1 

milijarde EUR; tj. gre za 2,5 % 

tradicionalnih lastnih sredstev ali 0,38 % 

vseh sredstev; poziva Komisijo, naj 

zagotovi natančne informacije o tem 

primeru goljufije, ki utegne posredno 

vplivati tudi na osnovo davka na dodano 

vrednost za nekatere države članice in s 

tem na sredstva iz naslova davka na 

dodano vrednost ter bilanco Komisije, 

pripravljeno na podlagi BND; poziva 

Komisijo, naj pripravi akcijski načrt, s 

katerim bi poskrbela za popolno in 

pravočasno izvajanje predpisov o DDV v 

vseh državah članicah, da bi zagotovila ta 

vir lastnih sredstev Unije; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Predlog spremembe  60 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 103 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

103. ugotavlja, da bi bila ocenjena 

stopnja napake za to poglavje za 1,2 % 

nižja, če bi Komisija ali neodvisni revizorji 

ustrezno uporabili vse informacije, ki so jih 

imeli; 

103. ugotavlja, da bi bila ocenjena 

stopnja napake za to poglavje za 2,9 % 

nižja, če bi Komisija ali neodvisni revizorji 

ustrezno uporabili vse informacije, ki so jih 

imeli; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Predlog spremembe  61 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 133 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

133. pozdravlja, da je GD REGIO v 

odgovoru na vprašanja Parlamenta 

podrobno pojasnil svoja priporočila za 

posamezne države; 

133. pozdravlja, da je GD REGIO v 

odgovoru na vprašanja Parlamenta 

podrobno pojasnil svoja priporočila za 

posamezne države; podrobno pa je 

seznanjen tudi s tem, da namen letnih 

poročil o dejavnostih ni posredovati 

podrobnega poročila o izvajanju 

priporočil za posamezne države, kot je 

pojasnil komisar Oettinger v pismu 

poročevalcu; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Predlog spremembe  62 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 134 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

134. se zaveda, da naj bi nekatere 

določbe revidirane finančne uredbe, ki 

zadevajo kohezijsko politiko, veljale 

retroaktivno; 

134. se zaveda, da naj bi nekatere 

določbe revidirane finančne uredbe, ki 

zadevajo kohezijsko politiko, veljale 

retroaktivno; pozdravlja dogovor, ki je bil 

dosežen decembra 2017, na podlagi 

katerega ta retroaktivna uporaba 

zagotavlja pravno varnost za vse akterje in 

jo pozorno spremljajo Parlament, 

Komisija in Svet; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Predlog spremembe  63 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 135 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

135. je zaskrbljen, ker lahko takšne 

spremembe privedejo do dodatnih napak, 

saj so bili programi in projekti izbrani na 

podlagi predpisov, ki so začeli veljati 

1. januarja 2014; 

črtano  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Predlog spremembe  64 

Inés Ayala Sender 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 136 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

136. ugotavlja, da je Računsko sodišče 

prvič podalo mnenje s pridržkom o 

zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih 

z računovodskimi izkazi; poudarja, da so 

pri shemah za povračilo stroškov napake še 

vedno pogostejše kot pri shemah izplačil 

na podlagi pravic; vseeno poudarja, da se 

podatki, evidentirani v razdelku 

Ekonomska, socialna in teritorialna 

kohezija, v primerjavi s prejšnjim letom 

niso bistveno spremenili; 

136. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 

Računsko sodišče prvič podalo mnenje s 

pridržkom, ki pa ni negativno, o 

zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih 

z računovodskimi izkazi; poudarja, da so 

pri shemah za povračilo stroškov napake še 

vedno pogostejše kot pri shemah izplačil 

na podlagi pravic; pozdravlja, da se 

vrednosti, evidentirane v razdelku 

Ekonomska, socialna in teritorialna 

kohezija, v primerjavi s prejšnjim letom 

postopoma izboljšujejo (s 5,2 % leta 2015 

na 4,8 % leta 2016); 

Or. es 

 

 


