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13.4.2018 A8-0137/58 

Ändringsförslag  58 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 85 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

85. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utforma unionens budget 

i enlighet med de politiska målen i den 

fleråriga budgetramen. 

85. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utforma unionens budget 

i enlighet med de politiska målen i 

fördragen, Horisont 2020, den fleråriga 

budgetramen och den europeiska pelaren 

för sociala rättigheter som tillkännagavs 

den 17 november 2017. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Ändringsförslag  59 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 89 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

89. Europaparlamentet betonar att de 

inkomster som påverkas av den 

kvantifierade reservationen för 2016 

uppgår till cirka 517 miljoner EUR av ett 

totalt belopp på 20,1 miljarder EUR i 

traditionella egna medel, dvs. 2,5 % av de 

traditionella egna medlen eller 0,38 % av 

samtliga resurser. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ge exakt information om 

detta bedrägerifall, som indirekt också kan 

påverka mervärdesskattebasen i vissa 

medlemsstater och därmed 

mervärdesskatterelaterade medel, plus 

kommissionens BNI-baserade 

balansresurser. 

89. Europaparlamentet betonar att de 

inkomster som påverkas av den 

kvantifierade reservationen för 2016 

uppgår till cirka 517 miljoner EUR av ett 

totalt belopp på 20,1 miljarder EUR i 

traditionella egna medel, dvs. 2,5 % av de 

traditionella egna medlen eller 0,38 % av 

samtliga resurser. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ge exakt information om 

detta bedrägerifall, som indirekt också kan 

påverka mervärdesskattebasen i vissa 

medlemsstater och därmed 

mervärdesskatterelaterade medel, plus 

kommissionens BNI-baserade 

balansresurser. Kommissionen uppmanas 

att utarbeta en handlingsplan för att 

säkerställa ett fullständigt och snabbt 

genomförande av momsbestämmelserna i 

var och en av medlemsstaterna för att 

säkra denna källa till unionens egna 

medel. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Ändringsförslag  60 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 103 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

103. Europaparlamentet konstaterar att 

om kommissionen eller de oberoende 

revisorerna hade använt all den information 

som de hade tillgång till på ett korrekt sätt, 

skulle den uppskattade felnivån för detta 

kapitel ha varit 1,2 % lägre. 

103. Europaparlamentet konstaterar att 

om kommissionen eller de oberoende 

revisorerna hade använt all den information 

som de hade tillgång till på ett korrekt sätt, 

skulle den uppskattade felnivån för detta 

kapitel ha varit 2,9 % lägre. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Ändringsförslag  61 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 133 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

133. Europaparlamentet välkomnar att 

GD REGIO, som svar på parlamentets 

frågor, specificerade sina landsspecifika 

rekommendationer. 

133. Europaparlamentet välkomnar att 

GD REGIO, som svar på parlamentets 

frågor, specificerade sina landsspecifika 

rekommendationer. Parlamentet 

konstaterar dock att de årliga 

verksamhetsrapporterna inte är avsedda 

att lämna detaljerade rapporter om 

genomförandet av de landsspecifika 

rekommendationerna enligt svaret från 

kommissionsledamot Oettinger i en 

skrivelse till föredraganden. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Ändringsförslag  62 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 134 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

134. Europaparlamentet är medvetet om 

att vissa av bestämmelserna i den 

reviderade budgetförordningen om 

sammanhållningspolitiken är tänkta att 

träda i kraft retroaktivt. 

134. Europaparlamentet är medvetet om 

att vissa av bestämmelserna i den 

reviderade budgetförordningen om 

sammanhållningspolitiken är tänkta att 

träda i kraft retroaktivt. Parlamentet 

välkomnar den överenskommelse som 

nåddes i december 2017 genom vilken 

denna retroaktiva tillämpning garanterar 

rättssäkerhet för alla aktörer och 

övervakas noggrant av parlamentet, 

kommissionen och rådet. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Ändringsförslag  63 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 135 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

135. Europaparlamentet är bekymrat 

över att sådana ändringar kan bli en källa 

till ytterligare fel, eftersom program och 

projekt valdes ut på grundval av de 

förordningar som trädde i kraft den 1 

januari 2014. 

utgår  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Ändringsförslag  64 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan 

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

Förslag till resolution 

Punkt 136 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

136. Europaparlamentet konstaterar att 

revisionsrätten för första gången gjorde ett 

uttalande med reservation om lagligheten 

och korrektheten i de betalningar som 

ligger till grund för räkenskaperna. 

Parlamentet betonar att 

kostnadsersättningssystemen är mer utsatta 

för fel än stödsystemen. Parlamentet 

betonar dock att de uppgifter som 

registreras under rubriken Ekonomisk, 

social och territoriell sammanhållning inte 

innebar någon grundläggande förändring 

jämfört med tidigare år. 

136. Europaparlamentet konstaterar med 

tillfredsställelse att revisionsrätten för 

första gången gjorde ett uttalande med 

reservation och inte ett negativt uttalande 

om lagligheten och korrektheten i de 

betalningar som ligger till grund för 

räkenskaperna. Parlamentet betonar att 

kostnadsersättningssystemen är mer utsatta 

för fel än stödsystemen. Parlamentet 

välkomnar dock att de uppgifter som 

registreras under Ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning uppvisar en 

positiv trend jämfört med tidigare år (från 

5,2 % 2015 till 4,8 % 2016). 

Or. es 

 

 


