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13.4.2018 A8-0137/58 

Amendamentul  58 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85.  solicită Comisiei să prezinte 

bugetul Uniunii în conformitate cu 

obiectivele politice ale CFM; 

85.  solicită Comisiei să prezinte 

bugetul Uniunii în conformitate cu 

obiectivele politice ale tratatelor, ale 

programului Orizont 2020 și ale CFM, 

precum și ale pilonului european al 

drepturilor sociale, semnat la 17 

noiembrie 2017; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Amendamentul  59 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 89 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

89. subliniază faptul că, pentru anul 

2016, veniturile afectate de rezerva 

cuantificată se ridică la aproximativ 517 

milioane EUR, în comparație cu valoarea 

totală de 20,1 miliarde EUR din resurse 

proprii tradiționale, ceea ce reprezintă 2,5 

% din resursele proprii tradiționale sau 

0,38 % din toate resursele; invită Comisia 

să pună la dispoziție informații exacte cu 

privire la acest caz de fraudă, care ar putea, 

de asemenea, afecta în mod indirect baza 

Taxei pe Valoarea Adăugată în unele state 

membre și, prin urmare, resursele aferente 

Taxei pe Valoarea Adăugată și echilibrarea 

realizată de Comisie pe baza Venitului 

Național Brut; 

89. subliniază faptul că, pentru anul 

2016, veniturile afectate de rezerva 

cuantificată se ridică la aproximativ 517 

milioane EUR, în comparație cu valoarea 

totală de 20,1 miliarde EUR din resurse 

proprii tradiționale, ceea ce reprezintă 2,5 

% din resursele proprii tradiționale sau 

0,38 % din toate resursele; invită Comisia 

să pună la dispoziție informații exacte cu 

privire la acest caz de fraudă, care ar putea, 

de asemenea, afecta în mod indirect baza 

Taxei pe Valoarea Adăugată în unele state 

membre și, prin urmare, resursele aferente 

Taxei pe Valoarea Adăugată și echilibrarea 

realizată de Comisie pe baza Venitului 

Național Brut; solicită Comisiei să 

elaboreze un plan de acțiune care să 

asigure punerea în aplicare deplină și la 

timp a Regulamentului privind TVA în 

toate statele membre, pentru a asigura 

această sursă de resurse proprii ale 

Uniunii; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Amendamentul  60 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 103 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

103. observă că, dacă Comisia sau 

auditorii independenți ar fi utilizat în mod 

corespunzător toate informațiile aflate la 

dispoziția lor, nivelul de eroare estimat 

pentru acest capitol ar fi fost cu 1,2 % mai 

mic; 

103. observă că, dacă Comisia sau 

auditorii independenți ar fi utilizat în mod 

corespunzător toate informațiile aflate la 

dispoziția lor, nivelul de eroare estimat 

pentru acest capitol ar fi fost cu 2,9 % mai 

mic; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Amendamentul  61 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 133 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

133. salută faptul că, în răspunsul său la 

întrebările Parlamentului, DG REGIO și-a 

detaliat recomandările specifice fiecărei 

țări; 

133. salută faptul că, în răspunsul său la 

întrebările Parlamentului, DG REGIO și-a 

detaliat recomandările specifice fiecărei 

țări; ține, totuși, seama de faptul că, 

potrivit răspunsului comisarului Oettinger 

la scrisoarea raportorului, rapoartele 

anuale de activitate nu sunt destinate să 

ofere informații detaliate privind punerea 

în aplicare a recomandărilor specifice 

fiecărei țări; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Amendamentul  62 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 134 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

134. este conștient de faptul că anumite 

dispoziții din Regulamentul financiar 

revizuit privind politica de coeziune ar 

trebui să intre în vigoare retroactiv; 

134. este conștient de faptul că anumite 

dispoziții din Regulamentul financiar 

revizuit privind politica de coeziune ar 

trebui să intre în vigoare retroactiv; salută 

acordul încheiat în decembrie 2017, prin 

care această aplicare retroactivă 

garantează securitatea juridică a tuturor 

actorilor și este monitorizată îndeaproape 

de Parlament, Comisie și Consiliu; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Amendamentul  63 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 135 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

135. este preocupat de faptul că aceste 

modificări pot deveni o sursă de erori 

suplimentare, întrucât programele și 

proiectele au fost selectate pe baza unor 

regulamente care au intrat în vigoare la 1 

ianuarie 2014; 

eliminat  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Amendamentul  64 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

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 136 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

136. ia act de faptul că Curtea a emis, 

pentru prima oară, o opinie cu rezerve 

privind legalitatea și regularitatea plăților 

subiacente conturilor; subliniază că 

sistemele de rambursare sunt mai expuse 

riscului de eroare decât sistemele bazate pe 

drepturi la plată; subliniază, cu toate 

acestea, că datele înregistrate la rubrica 

„Coeziune economică, socială și 

teritorială” nu s-au modificat în mod 

fundamental comparativ cu anii anteriori; 

136. ia act cu satisfacție de faptul că 

Curtea a emis, pentru prima oară, o opinie 

cu rezerve, și nu una negativă, privind 

legalitatea și regularitatea plăților 

subiacente conturilor; subliniază că 

sistemele de rambursare sunt mai expuse 

riscului de eroare decât sistemele bazate pe 

drepturi la plată; salută faptul că, în ceea 

ce privește datele înregistrate la rubrica 

„Coeziune economică, socială și 

teritorială” se observă în continuare o 

tendință de îmbunătățire comparativ cu 

anii anteriori (de la 5,2 % în 2015 la 4,8 % 

în 2016); 

Or. es 

 

 


