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22.3.2019 A8-0110/14

Amandman 14
Inés Ayala Sender
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
2018/2166(DEC)
Prijedlog rezolucije
Stavak 24.a (novi)

Prijedlog rezolucije Izmjena

24 a. izražava žaljenje zbog toga što 
Unija nije uspjela adekvatno odgovoriti 
na financijsku i socioekonomsku krizu 
2008. i upravljati njome (primjerice 
Grčka, imajući u vidu nedavne isprike 
Komisije toj državi članici), kao i na 
izbjegličku krizu 2015., koja je dovela do 
dodatnog produbljenja jaza u Uniji 
između sjevera i juga te istoka i zapada, 
povećanja nejednakosti, kao i sve većeg 
nepovjerenja među državama članicama;
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22.3.2019 A8-0110/15

Amandman 15
Inés Ayala Sender
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
2018/2166(DEC)
Prijedlog rezolucije
Stavak 34.a (novi)

Prijedlog rezolucije Izmjena

34 a. u potpunosti podržava stajalište 
Revizorskog suda da njegov mandat ne 
obuhvaća izvještavanje o pojedinačnim 
državama članicama nego podnošenje 
revizijskog mišljenja o zakonitosti i 
pravilnosti izvršenja proračuna Unije u 
cjelini;

Or. en
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22.3.2019 A8-0110/16

Amandman 16
Inés Ayala Sender
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
2018/2166(DEC)
Prijedlog rezolucije
Stavak 201.

Prijedlog rezolucije Izmjena

201. napominje blisku suradnju s 
Komisijom na razvoju izvješća o evaluaciji 
članka 318. u sveobuhvatno objedinjeno 
izvješće u kojem se navodi napredak u 
različitim područjima javne politike, što je 
kasnije postao prvi dio godišnjeg izvješća o 
upravljanju i uspješnosti;

201. blisko je surađivao s Komisijom na 
razvoju izvješća o evaluaciji članka 318. u 
sveobuhvatno objedinjeno izvješće u 
kojem se navodi napredak u različitim 
područjima javne politike, što je kasnije 
postao prvi dio godišnjeg izvješća o 
upravljanju i uspješnosti;

Or. en
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22.3.2019 A8-0110/17

Amandman 17
Inés Ayala Sender
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije2018/2166(DEC)
Prijedlog rezolucije
Stavak 228.

Prijedlog rezolucije Izmjena

228. potiče Komisiju da izradi pregled 
prekomjerne nadoknade PDV-a u 
kohezijskim projektima i projektima 
ruralnog razvoja koje financira EU, kojom 
se šteti financijskim interesima EU-a i 
europskih poreznih obveznika;

228. poziva Komisiju da Parlamentu 
dostavi pregled slučajeva, u okviru 
kohezijskih projekata i projekata ruralnog 
razvoja koje financira EU, u kojima 
naknada EU-a premašuje stvarne 
troškove određenog projekta bez PDV-a;

Or. en
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22.3.2019 A8-0110/18

Amandman 18
Inés Ayala Sender
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
2018/2166(DEC)
Prijedlog rezolucije
Stavak 230.

Prijedlog rezolucije Izmjena

230. podsjeća da bi krajnji cilj revizijske 
analize koja će biti usmjerenija na 
uspješnost trebalo biti uvođenje globalnog i 
dosljednog modela troškova i koristi kojim 
se procjenjuje izvršenje europskog 
proračuna;

230. podsjeća da bi krajnji cilj revizijske 
analize koja će biti usmjerenija na 
uspješnost trebalo biti uvođenje globalnog i 
dosljednog modela koji se temelji ne samo 
na procjeni izvršenja europskog 
proračuna, nego i na ostvarenju dodane 
vrijednosti i ciljeva političke strategije 
EU-a 2021. – 2027. koji bi trebali 
zamijeniti strategiju Europa 2020.;

Or. en
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22.3.2019 A8-0110/19

Amandman 19
Inés Ayala Sender
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
2018/2166(DEC)
Prijedlog rezolucije
Stavak 231.

Prijedlog rezolucije Izmjena

231. ustraje u tome da bi Revizorski sud 
trebao poboljšati koordinaciju između 
procjena uspješnosti na razini projekta koje 
se provode u kontekstu rada na izjavi o 
jamstvu te ostatka svojeg rada na 
uspješnosti, osobito izvješćivanjem o 
glavnim zaključcima svojih posebnih 
izvješća u sektorskim poglavljima 
godišnjeg izvješća;

231. ustraje u tome da bi Revizorski sud 
trebao poboljšati koordinaciju između 
procjena uspješnosti na razini projekta koje 
se provode u kontekstu rada na izjavi o 
jamstvu te ostatka svojeg rada na 
uspješnosti, osobito izvješćivanjem o 
glavnim zaključcima svojih posebnih 
izvješća u sektorskim poglavljima 
godišnjeg izvješća; smatra da bi to trebalo 
pomoći poboljšanju i jačanju sustavnog 
udruženja nadležnih odbora Parlamenta 
za sektorsku politiku u korištenju 
rezultatima rada Revizorskog suda;

Or. en
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Amandman 20
Inés Ayala Sender
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Izvješće A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
2018/2166(DEC)
Prijedlog rezolucije
Stavak 256.

Prijedlog rezolucije Izmjena

256. ističe da bivši povjerenici ne smiju 
lobirati među sadašnjim povjerenicima ili 
njihovim osobljem u vezi s vlastitim 
poslovanjem, poslovanjem svojega 
poslodavca ili klijenta, ili u vezi s 
pitanjima za koja su bili nadležni u 
razdoblju od dvije godine nakon prestanka 
obnašanja dužnosti; poziva Komisiju da to 
razdoblje hlađenja uskladi s razdobljem 
koje je predviđeno za predsjednika, tj. tri 
godine;

256. ističe da, prema Kodeksu 
ponašanja za povjerenike koji je na snazi 
od siječnja 2018., bivši povjerenici ne 
smiju lobirati među sadašnjim 
povjerenicima ili njihovim osobljem u vezi 
s vlastitim poslovanjem, poslovanjem 
svojega poslodavca ili klijenta, ili u vezi s 
pitanjima za koja su bili nadležni u 
razdoblju od dvije godine nakon prestanka 
obnašanja dužnosti; poziva Komisiju da to 
razdoblje hlađenja uskladi s razdobljem 
koje je predviđeno za predsjednika, tj. tri 
godine;

Or. en


