
 

AM\1150711HU.docx  PE618.427v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0130/7 

Módosítás  7 

Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez 

kapcsolódóan 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

— tekintettel a Számvevőszéknek a 

2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az 

elszámolás megbízhatóságát, valamint az 

alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára4, 

— tekintettel a Számvevőszéknek a 

2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az 

elszámolás megbízhatóságát, valamint az 

alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára4, valamint arra a 

folyamatos zűrzavarra, amelyet az a 

gyakorlat okoz, hogy két megbízhatósági 

nyilatkozatot adnak ki ugyanarra az 

elszámolásra vonatkozóan; 

__________________ __________________ 

4 HL C 322., 2017.9.28., 10. o. 4 HL C 322., 2017.9.28., 10. o. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Módosítás  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez 

kapcsolódóan 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. rámutat, hogy a Számvevőszék 

megállapítása szerint szervezeti 

szempontból az EKB monetáris politikája 

és a felügyeleti feladatai nincsenek 

megfelelően elválasztva, továbbá 

nincsenek az összeférhetetlenség 

megelőzését szolgáló egyértelmű és 

szigorú szabályok, ami tovább súlyosbítja 

azt az aggályt, hogy alapvető 

összeférhetetlenség áll fenn az EKB által 

az euró stabilitásának megőrzésében 

betöltött szerepe és a nagy európai 

hitelintézetek prudenciális felügyelete 

között; 

25. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 

Számvevőszék megállapítása szerint 

szervezeti szempontból az EKB monetáris 

politikája és a felügyeleti feladatai 

nincsenek megfelelően elválasztva, 

továbbá nincsenek az összeférhetetlenség 

megelőzését szolgáló egyértelmű és 

szigorú szabályok, ami tovább súlyosbítja 

azt az aggályt, hogy alapvető 

összeférhetetlenség áll fenn az EKB által 

az euró stabilitásának megőrzésében 

betöltött szerepe és a nagy európai 

hitelintézetek prudenciális felügyelete 

között; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Módosítás  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez 

kapcsolódóan 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. az elszámoltathatóság 

szempontjából elfogadhatatlannak tartja, 

hogy az ellenőrzött szervezet, azaz az EKB 

saját maga kívánja eldönteni, hogy a külső 

ellenőrök mely dokumentumokba 

nyerhetnek betekintést11; felszólítja ezért az 

EKB-t, hogy teljes mértékben működjön 

együtt a Számvevőszékkel, és biztosítson 

teljes körű betekintést a Számvevőszék 

számára annak érdekében, hogy 

megfeleljen a fent említett szabályoknak; 

28. az elszámoltathatóság 

szempontjából teljes mértékben 

elfogadhatatlannak tartja, hogy az 

ellenőrzött szervezet, azaz az EKB saját 

maga kívánja eldönteni, hogy a külső 

ellenőrök mely dokumentumokba 

nyerhetnek betekintést11; felszólítja ezért az 

EKB-t, hogy teljes mértékben működjön 

együtt a Számvevőszékkel, és biztosítson 

teljes körű betekintést a Számvevőszék 

számára annak érdekében, hogy 

megfeleljen a fent említett szabályoknak; 

__________________ __________________ 

11 Az információkhoz való hozzáférésre 

vonatkozó korlátozások tekintetében lásd a 

különjelentés II. mellékletét. 

11 Az információkhoz való hozzáférésre 

vonatkozó korlátozások tekintetében lásd a 

különjelentés II. mellékletét. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Módosítás  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez 

kapcsolódóan 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. üdvözli az Unió arra irányuló 

ambiciózus kötelezettségvállalásait, hogy 

2020-ig az 1990-es szinthez képest 

legalább 20%-kal, 2030-ig pedig 40%-kal 

csökkenti kibocsátásait, valamint hogy a 

2014–2020 közötti költségvetési időszak 

során költségvetésének legalább 20%-át 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépésekre fordítja; üdvözli, hogy 

általánosságban véve haladás történt; 

azonban sajnálja, hogy a Számvevőszék 

szerint a 20%-os költségvetési cél elérését 

komoly veszély fenyegeti; 

68. üdvözli az Unió arra irányuló 

ambiciózus kötelezettségvállalásait, hogy 

2020-ig az 1990-es szinthez képest 

legalább 20%-kal, 2030-ig pedig 40%-kal 

csökkenti kibocsátásait, valamint hogy a 

2014–2020 közötti költségvetési időszak 

során költségvetésének legalább 20%-át 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépésekre fordítja; üdvözli, hogy 

általánosságban véve haladás történt; 

azonban sajnálja, hogy a Számvevőszék 

szerint a 20%-os költségvetési cél elérését 

komoly veszély fenyegeti; sajnálatosnak 

tartja továbbá, hogy a nagyobb 

kereskedelmi megállapodások (például a 

Mercosur, a CETA, a TTIP stb.), 

amelyekben komoly hangsúlyt kap az 

élelmiszerek exportja és importja, a 

tengeri, légi és szárazföldi szállítás 

fokozása révén várhatóan növelik a 

globális kibocsátások mennyiségét; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Módosítás  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez 

kapcsolódóan 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. rendkívül fontosnak tartja, hogy a 

Bizottság folyamatosan megfelelő 

vezetőképességről tegyen tanúbizonyságot 

és kellő elkötelezettséget mutasson az 

éghajlatváltozással kapcsolatos ügyek iránt 

a Párizsi Megállapodás hatékony 

végrehajtásán keresztül, illetve hogy az 

elkövetkező években nemzetközi szinten is 

szilárdítsa meg hitelességét és az Unió 

éghajlat-változási politikája és zöld 

diplomáciája feltételeinek formálására 

szolgáló eszközeit; 

69. rendkívül fontosnak tartja, hogy a 

Bizottság folyamatosan megfelelő 

vezetőképességről tegyen tanúbizonyságot 

és kellő elkötelezettséget mutasson az 

éghajlatváltozással kapcsolatos ügyek iránt 

a Párizsi Megállapodás hatékony 

végrehajtásán keresztül, illetve hogy az 

elkövetkező években nemzetközi szinten is 

szilárdítsa meg hitelességét és az Unió 

éghajlat-változási politikája és zöld 

diplomáciája feltételeinek formálására 

szolgáló eszközeit, ezzel összefüggésben 

kéri továbbá, hogy a Bizottság értékelje a 

folyamatban lévő számos kereskedelmi 

tárgyalása által a Párizsi Megállapodás 

célkitűzéseire gyakorolt esetleges negatív 

hatásokat; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Módosítás  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez 

kapcsolódóan 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

247 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 247a. a brexittel összefüggésben felkéri a 

Bizottságot, hogy – akár csak becslés 

formájában – számszerűsítse, hogy 

potenciálisan mekkora veszteséget jelent 

az Unió számára az Egyesült Királyság 

halászterületeinek elvesztése, továbbá – 

szintén akár becslés formájában – 

számszerűsítse azt is, hogy milyen 

veszteséget jelent ez a különféle fajok 

tekintetében, végül pedig értékelje, hogy 

tagállamokra lebontva várhatóan milyen 

hatások érik majd az Unió megmaradó 

halászterületeit; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Módosítás  13 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez 

kapcsolódóan 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

282 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

282. mivel a jó minőségű ivóvízhez való 

hozzáférés a polgárok egyik legalapvetőbb 

szükséglete, hangsúlyozza, hogy a 

Bizottságnak mindent meg kell tennie a 

helyzet jobb nyomon követése érdekében, 

különös tekintettel a végfelhasználókhoz 

legközelebb eső kis vízellátási körzetekre; 

emlékeztet arra, hogy a rossz minőségű 

ivóvíz egészségügyi kockázatot jelenthet 

az európai polgárok számára; 

282. mivel az állam által biztosított jó 

minőségű ivóvízhez való könnyű 

hozzáférés a polgárok egyik legalapvetőbb 

szükséglete, hangsúlyozza, hogy a 

Bizottságnak mindent meg kell tennie a 

helyzet jobb nyomon követése érdekében, 

különös tekintettel a végfelhasználókhoz 

legközelebb eső kis vízellátási körzetekre; 

emlékeztet arra, hogy a rossz minőségű 

ivóvíz egészségügyi kockázatot jelenthet 

az európai polgárok számára; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Módosítás  14 

Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez 

kapcsolódóan 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

286 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

286. hangsúlyozza azt a jelentős tényt, 

miszerint a vízárképzési politikáknak elő 

kell mozdítaniuk a hatékonyságot, és 

biztosítaniuk kell a vízhasználati költségek 

megtérülését; megjegyzi, hogy a 

tagállamok feladata, hogy valamennyi 

polgáruk számára megfizethető és magas 

színvonalú ivóvizet biztosítsanak, 

tudatában annak, hogy a víz köztulajdon és 

emberi jog; 

286. hangsúlyozza azt a jelentős tényt, 

miszerint a vízárképzési politikáknak elő 

kell mozdítaniuk a hatékonyságot, és 

biztosítaniuk kell a vízhasználati költségek 

megtérülését, akár általános adóztatás 

révén is; megjegyzi, hogy a tagállamok 

feladata, hogy valamennyi polgáruk 

számára megfizethető és magas színvonalú 

ivóvizet biztosítsanak, tudatában annak, 

hogy a víz köztulajdon és emberi jog; 

Or. en 



 

AM\1150711HU.docx  PE618.427v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0130/15 

Módosítás  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez 

kapcsolódóan 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

326 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

326. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Számvevőszék csak korlátozott 

mandátummal rendelkezett a 

Görögországnak nyújtott uniós pénzügyi 

támogatás ellenőrzésében, amelyet a 

Bizottságból, az Európai Központi Bankból 

és az IMF-ből álló trojka kezelt, és hogy 

nem kapott megfelelő tájékoztatást az 

EKB-tól; ösztönzi az EKB-t a kölcsönös 

együttműködés szellemében olyan 

információk biztosítására, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Számvevőszék 

átfogóbb képet kapjon az uniós források 

felhasználásáról; 

326. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Számvevőszék csak korlátozott 

mandátummal rendelkezett a 

Görögországnak nyújtott uniós pénzügyi 

hitelek ellenőrzésében, amelyet a 

Bizottságból, az Európai Központi Bankból 

és az IMF-ből álló trojka kezelt, és hogy 

nem kapott megfelelő tájékoztatást az 

EKB-tól; ösztönzi az EKB-t a kölcsönös 

együttműködés szellemében olyan 

információk biztosítására, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Számvevőszék 

átfogóbb képet kapjon az uniós források 

felhasználásáról; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Módosítás  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez 

kapcsolódóan 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

327 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

327. rámutat az Európa-szerte 

tapasztalható összetett gazdasági helyzetre, 

és különösen az uniós pénzügyi támogatás 

végrehajtása során Görögországban 

kialakult, kihívásokkal teli politikai 

helyzetre, mivel az közvetlen hatást 

gyakorolt a támogatás végrehajtásának 

hatékonyságára; 

327. rámutat az Európa-szerte ebben az 

időszakban tapasztalható összetett 

gazdasági helyzetre, amelyet 

Görögországban tovább súlyosbított, hogy 

az EKB kizárta Görögországot a 

kötvényvásárlási programjából, ami 

közvetlen negatív hatást gyakorolt a 

Görögországnak adott hitelek 
végrehajtásának hatékonyságára 

Or. en 

 

 


