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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0137/10 

Módosítás  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Da. mivel e tekintetben a hibaarány 

korrekcióját kizárólag az ellenőrzött 

elemekre szabad alkalmazni és NEM a 

teljes költségvetésre, mivel maguk a 

korrekciók KIZÁRÓLAG az ellenőrzött 

elemeken történtek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0137/11 

Módosítás  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. üdvözli, hogy a Számvevőszék 

korlátozás nélküli véleményt adott ki a 

2016-os beszámoló megbízhatóságáról, 

ahogy ez 2007 óta mindig így volt, és hogy 

a Számvevőszék arra a következtetésre 

jutott, hogy a bevételek lényegi hibától 

mentesek; megelégedéssel veszi 

tudomásul, hogy a 2016. december 31-én 

véget ért évről szóló beszámoló alapját 

képező kötelezettségvállalások minden 

lényeges szempontból jogszerűek és 

szabályszerűek; 

17. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Számvevőszék korlátozás nélküli 

véleményt adott ki a 2016-os beszámoló 

megbízhatóságáról, ahogy ez 2007 óta 

mindig így volt, ami az átlagpolgárok 

körében zavart okoz azt illetően, hogy a 

jelentős uniós költségvetés megfelel-e az 

elfogadható hibaarányra vonatkozó 

iránymutatásoknak – és ismét 

megjegyzendő, hogy ez nincs így; 

Or. en 



 

AM\1150823HU.docx  PE618.415v01-00 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Módosítás  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. megelégedéssel nyugtázza, hogy 23 

éve először adott ki a Számvevőszék 

korlátozott (és nem elutasító) véleményt a 

beszámolók alapjául szolgáló kifizetések 

jogszerűségéről és szabályszerűségéről, 

ami azt jelenti, hogy a Számvevőszék 

véleménye szerint ez jelentős javulást 

tükröz az uniós pénzügyek kezelésében, 

valamint hogy a lényeges hibák elsősorban 

az ellenőrzött ügyletek mintegy felét kitevő 

térítése igényekre fordított kiadások 

fedezésére korlátozódtak; 

22. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 23 

éve először adott ki a Számvevőszék 

korlátozott (és nem elutasító) véleményt a 

beszámolók alapjául szolgáló kifizetések 

jogszerűségéről és szabályszerűségéről, 

ami azt jelenti, hogy a Számvevőszék 

véleménye szerint ez jelentős javulást 

tükröz az uniós pénzügyek kezelésében, 

valamint hogy a lényeges hibák elsősorban 

az ellenőrzött ügyletek mintegy felét kitevő 

térítése igényekre fordított kiadások 

fedezésére korlátozódtak; erre a 

következtetésre abból a hamis feltevésből 

jutottak, hogy a KIZÁRÓLAG az 

ellenőrzött elemeken végrehajtott 

hibaarány-korrekciót a teljes 

költségvetésben is alkalmazták, ami 

nyilvánvalóan nem így történt (lásd a (24) 

bekezdést); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Módosítás  13 

Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

94 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

94. tudomásul veszi, hogy az Írország 

jelentésében szereplő GNI-adat 2015-ben 

igen jelentősen megnőtt, mivel több 

multinacionális nagyvállalat ide helyezte át 

K+F eszközeit; 

94. tudomásul veszi, hogy az Írország 

jelentésében szereplő GNI-adat 2015-ben 

igen jelentősen megnőtt, mivel több 

multinacionális nagyvállalat ide helyezte át 

K+F eszközeit, és ez növelte Írország 

hozzájárulásait, amelyeket meg kell 

vizsgálni azzal a céllal, hogy engedményt 

nyújtsanak Írországnak a 2016. évre 

vonatkozóan; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Módosítás  14 

Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

99 bekezdés – c pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

c) a tagállamokkal együttműködve 

vizsgálja meg, hogy a multinacionális 

tevékenységek összesen milyen lehetséges 

következményekkel járnak a GNI-adatok 

becslésére, és szolgáljon útmutatással arról, 

hogy a tagállamok a nemzeti számlák 

összeállításakor hogyan kezeljék ezeket a 

tevékenységeket; 

c) a tagállamokkal együttműködve 

vizsgálja meg, hogy a multinacionális 

tevékenységek összesen milyen lehetséges 

következményekkel járnak a GNI-adatok 

becslésére, és szolgáljon útmutatással arról, 

hogy a tagállamok a nemzeti számlák 

összeállításakor hogyan kezeljék ezeket a 

tevékenységeket; adott esetben nyújtson 

engedményeket az e multinacionális 

vállalatok tevékenységei által hátrányosan 

érintett országok számára; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Módosítás  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

175 bekezdés – bevezető rész 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

175. ezzel összefüggésben örömmel 

veszi tudomásul a következőket: 

175. ezzel összefüggésben megjegyzi a 

következőket: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Módosítás  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

176 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

176. sajnálattal állapítja meg azonban a 

következőket: 

törölve 

a) az athéni metróprojekt (3. vonal 

meghosszabbítása Pireuszig) és a 

theszaloníki metróprojekt (alapvonal) 

olyan komoly késedelmet szenvedett, hogy 

át kellett ütemezni őket a 2014–2020-as 

programozási időszakra; 

 

b) a vasúti, a digitális és az 

energiaágazat egyes kulcsfontosságú 

projektjeit törölték vagy késedelmet 

szenvedtek, és ennek következtében 

részben vagy teljes egészében a 2014–

2020-as programozási időszakra 

ütemezték át őket; 

 

c) a szennyvíz- és a szilárdhulladék-

gazdálkodási infrastruktúra nagy részét 

még be kell fejezni; 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0137/17 

Módosítás  17 

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

Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

216 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

216. megjegyzi, hogy a támogatás 

mintegy 72 %-át az 5–250 hektáros 

mezőgazdasági üzemeknek fizetik ki, 

amelyek általában családi tulajdonban 

vannak; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0137/18 

Módosítás  18 

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

Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

219 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

219. véleménye szerint a nagyobb 

mezőgazdasági üzemeknek nem feltétlenül 

van szükségük ugyanolyan fokú 

támogatásra a mezőgazdasági üzemek 

jövedelmének stabilizálásához, mint a 

kisebb mezőgazdasági üzemeknek a 

jövedelemingadozás idején, mivel ki tudják 

használni a méretgazdaságosságot, ami 

vélhetően ellenállóbbá teszi őket; 

219. véleménye szerint a nagyobb 

mezőgazdasági üzemeknek nem feltétlenül 

van szükségük ugyanolyan fokú 

támogatásra a mezőgazdasági üzemek 

jövedelmének stabilizálásához, mint a 

kisebb mezőgazdasági üzemeknek a 

jövedelemingadozás idején, mivel ki tudják 

használni a méretgazdaságosságot, ami 

vélhetően ellenállóbbá teszi őket, ezért azt 

javasolja, hogy a Bizottság az 

egyenlőtlenségek orvoslása érdekében 

rendelje el egy olyan mozgó skála 

bevezetését, amelyben a támogatások a 

gazdaságok nagyságának növekedésével 

arányosan csökkennek; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Módosítás  19 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

292 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 292a. emlékeztet a Bizottság elnökének, 

Jean-Claude Junckernek az európai 

ombudsman részére tett ígéretére, hogy a 

Bizottság korábbi elnökét José Manuel 

Barrosót csak érdekképviselőként 

fogadnák; emlékeztet az eseti etikai 

bizottság véleményére a Barroso úrnak a 

Goldman Sachs tanácsadójaként újonnan 

való alkalmazásáról, ami csak akkor 

lehetne összeegyeztethető, ha Barroso úr 

kötelezettséget vállalna arra, hogy nem 

lobbizik a Goldman Sachs mellett; 

Or. en 

 

 


