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11.4.2018 A8-0137/10 

Amendamentul  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât, în această privință, 

corecția ratei de eroare ar trebui să se 

aplice numai elementelor auditate și să 

NU întregului buget, deoarece corecțiile 

în sine au avut loc NUMAI cu privire la 

elementele care au făcut obiectul 

auditului; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Amendamentul  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. salută faptul că Curtea a formulat o 

opinie fără rezerve privind fiabilitatea 

conturilor aferente exercițiului 2016, așa 

cum a procedat începând cu 2007, 

concluzionând că veniturile nu au fost 

afectate de un nivel semnificativ de eroare 

în 2016; constată cu satisfacție că 

angajamentele subiacente conturilor 

pentru exercițiul încheiat la 

31 decembrie 2016 sunt conforme cu 

legile și reglementările în vigoare sub 

toate aspectele semnificative; 

17. regretă faptul că Curtea a formulat 

o opinie fără rezerve privind fiabilitatea 

conturilor aferente exercițiului 2016, așa 

cum a procedat începând cu 2007, care dă 

naștere la confuzie în rândul cetățenilor 

cu privire la faptul că bugetul 

considerabil al UE este conform cu 

orientările privind rata de eroare 

acceptabilă, ceea ce, din nou, nu este 

cazul; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Amendamentul  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. constată cu satisfacție că, pentru 

prima dată în 23 de ani, Curtea a emis o 

opinie cu rezerve (și nu o opinie contrară) 

privind legalitatea și regularitatea plăților 

subiacente conturilor, ceea ce înseamnă că, 

potrivit opiniei Curții, gestiunea finanțelor 

Uniunii s-a îmbunătățit considerabil, iar 

erorile semnificative s-au limitat în 

principal la cheltuielile bazate pe 

rambursarea costurilor, care reprezintă 

aproximativ jumătate din plățile supuse 

auditului; 

22. regretă că, pentru prima dată în 23 

de ani, Curtea a emis o opinie cu rezerve 

(și nu o opinie contrară) privind legalitatea 

și regularitatea plăților subiacente 

conturilor, ceea ce înseamnă că, potrivit 

opiniei Curții, gestiunea finanțelor Uniunii 

s-a îmbunătățit considerabil, iar erorile 

semnificative s-au limitat în principal la 

cheltuielile bazate pe rambursarea 

costurilor, care reprezintă aproximativ 

jumătate din plățile supuse auditului; s-a 

ajuns la această concluzie în ipoteza falsă 

că corecția ratei de eroare, care s-a 

efectuat NUMAI pe elementele auditate, a 

fost reprodusă la nivelul întregului buget, 

ceea ce, în mod evident, nu s-a întâmplat 

(a se vedea punctul 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Amendamentul  13 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 94 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

94. constată că VNB raportat al Irlandei 

a crescut în mod foarte semnificativ în 

2015 din cauza faptului că unele 

întreprinderi multinaționale au relocat 

active din domeniul C&D în această țară; 

94. constată că VNB raportat al Irlandei 

a crescut în mod foarte semnificativ în 

2015 din cauza faptului că unele 

întreprinderi multinaționale au relocat 

active din domeniul C&D în această țară, 

ceea ce a dus la creșterea contribuțiilor 

Irlandei, fapt care trebuie analizat în 

scopul de a acorda o reducere Irlandei 

pentru anul 2016; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Amendamentul  14 

Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 99 – litera c 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(c) să analizeze, în cooperare cu statele 

membre, toate implicațiile potențiale ale 

activităților multinaționale asupra estimării 

VNB-ului și să pună la dispoziția statelor 

membre orientări în legătură cu modul de 

tratare a acestor activități în contextul 

întocmirii conturilor naționale; 

(c) să analizeze, în cooperare cu statele 

membre, toate implicațiile potențiale ale 

activităților multinaționale asupra estimării 

VNB-ului și să pună la dispoziția statelor 

membre orientări în legătură cu modul de 

tratare a acestor activități în contextul 

întocmirii conturilor naționale; să acorde 

reduceri, acolo unde este cazul, acelor țări 

afectate în mod negativ de activitățile 

acestor întreprinderi multinaționale; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Amendamentul  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 175 – partea introductivă 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

175. în acest context, salută: 175. în acest context, observă: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Amendamentul  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 176 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

176. Pe de altă parte, regretă că: eliminat 

(a) proiectele de metrou din Atena 

(prelungirea liniei 3 până la Pireu) și din 

Salonic (linia principală) au suferit 

întârzieri serioase, care au necesitat 

introducerea treptată a acestora în 

perioada de programare 2014-2020; 

 

(b) unele proiecte-cheie din sectoarele 

feroviar, digital și energetic au fost 

anulate sau întârziate și, în consecință, 

acestea au fost introduse treptat sau 

transferate în întregime în perioada de 

programare 2014-2020; 

 

(c) o mare parte a infrastructurilor de 

gestionare a apelor uzate și a deșeurilor 

solide nu au fost încă finalizate; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Amendamentul  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 216 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

216. constată că aproximativ 72 % din 

ajutor este plătit unor exploatații între 5 și 

250 de hectare, care sunt în general 

exploatații familiale; 

eliminat 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Amendamentul  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 219 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

219. este de părere că exploatațiile de 

dimensiuni mai mari nu au nevoie neapărat 

de același nivel de sprijin pentru 

stabilizarea veniturilor lor ca exploatațiile 

de dimensiuni mai mici în perioadele de 

volatilitate a veniturilor, întrucât s-ar putea 

ca acestea să beneficieze de eventuale 

economii de scară care, probabil, le cresc 

reziliența; 

219. este de părere că exploatațiile de 

dimensiuni mai mari nu au nevoie neapărat 

de același nivel de sprijin pentru 

stabilizarea veniturilor lor ca exploatațiile 

de dimensiuni mai mici în perioadele de 

volatilitate a veniturilor, întrucât s-ar putea 

ca acestea să beneficieze de eventuale 

economii de scară care, probabil, le cresc 

reziliența și, prin urmare, recomandă 

Comisiei să aplice o scară mobilă care să 

remedieze acest dezechilibru, cu scăderea 

subvențiilor pe măsura creșterii 

dimensiunii fermelor; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Amendamentul  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 292 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 292a. reamintește promisiunea 

Președintelui Comisiei Juncker făcută 

Ombudsmanului European că fostul 

președinte al Comisiei, dl Barroso, va fi 

primit doar în calitate de reprezentant al 

unui grup de interese; reamintește avizul 

Comitetului ad hoc pe probleme de etică 

referitor la noul loc de muncă al dlui 

Barroso, consilier al Goldman Sachs, care 

afirmă că acest lucru ar fi acceptabil 

numai dacă dl Barroso se angajează să nu 

exercite activități de lobby în numele 

Goldman Sachs; 

Or. en 

 

 


