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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.4.2018 A8-0137/28 

Módosítás  28 

Sophie Montel 

az EFDD 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 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. ragaszkodik ahhoz, hogy az uniós 

költségvetést – az „eredményközpontú 

költségvetés” következtében – a többéves 

pénzügyi keret politikai célkitűzéseinek 

megfelelően nyújtsák be; a 2020 utáni 

többéves pénzügyi keret tükrében is 

emlékeztet arra, hogy az uniós 

költségvetésnek valódi európai hozzáadott 

értéket jelentő költségvetésnek kell lennie, 

amelynek célját az egész Unió fenntartható 

gazdasági és társadalmi fejlődését 

előmozdító közös uniós célok képezik, 

amelyeket az egyes tagállamok 

önmagukban nem tudnak elérni, és ezért 

azt nem lehet csupán nettó egyenlegnek 

vagy az egyes tagállamok előnyének 

tekinteni; 

4. ragaszkodik ahhoz, hogy az uniós 

költségvetést – az „eredményközpontú 

költségvetés” következtében – a többéves 

pénzügyi keret politikai célkitűzéseinek 

megfelelően nyújtsák be; a 2020 utáni 

többéves pénzügyi keret tükrében is 

emlékeztet arra, hogy az uniós 

költségvetésnek valódi európai hozzáadott 

értéket jelentő költségvetésnek kell lennie, 

amelynek célját az egész Unió fenntartható 

gazdasági és társadalmi fejlődését 

előmozdító közös uniós célok képezik, az 

egyes tagállamok hatásköreinek további 

megsértése nélkül; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.4.2018 A8-0137/29 

Módosítás  29 

Sophie Montel 

az EFDD 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 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. felhívja a Bizottságot, hogy 

teljesítse az eredeti 20%-os kiadási célt az 

éghajlattal kapcsolatos fellépések 

különböző uniós kiadási programokba való 

bevonása terén; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy 

teljesítse az eredeti 20%-os kiadási célt az 

éghajlattal kapcsolatos fellépések 

különböző uniós kiadási programokba való 

bevonása terén, ám további forrásokat ne 

vonjon be; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Módosítás  30 

Sophie Montel 

az EFDD 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 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. felhívja a Bizottságot, hogy 2016. 

évi éves jelentésében a Számvevőszék 

ajánlásának megfelelően javítsa a 

migrációs politika finanszírozásának 

átláthatóságát, és kísérje figyelemmel a 

közbeszerzési eljárásokat, amikor azokra 

szükséghelyzetben kerül sor; 

törölve 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Módosítás  31 

Sophie Montel 

az EFDD 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 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. rámutat, hogy nem áll 

rendelkezésre elegendő információ a 

pénzügyi eszközök megfelelő 

értékeléséről, különös tekintettel társadalmi 

és környezeti hatásukra; hangsúlyozza, 

hogy a pénzügyi eszközök kiegészíthetik, 

de nem válthatják fel a vissza nem 

térítendő támogatásokat; 

21. rámutat, hogy nem áll 

rendelkezésre elegendő információ a 

pénzügyi eszközök megfelelő 

értékeléséről, különös tekintettel társadalmi 

és környezeti hatásukra; hangsúlyozza, 

hogy meg kellene vonni a pénzügyi 

eszközöket és a vissza nem térítendő 

támogatásokat; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Módosítás  32 

Sophie Montel 

az EFDD 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 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. nyugtázza, hogy az irányítási 

módnak kevés hatása van a hibaszintre, 

mivel a Számvevőszék a tagállamokkal 

megosztott irányítási rendszerben, illetve a 

Bizottság által közvetlenül kezelt összes 

többi operációs kiadás tekintetében azonos, 

3,3%-os becsült hibaszintet állapított meg; 

25. nyugtázza, hogy az irányítási 

módnak kevés hatása van a hibaszintre, 

mivel a Számvevőszék a tagállamokkal 

megosztott irányítási rendszerben, illetve a 

Bizottság által közvetlenül kezelt összes 

többi operációs kiadás tekintetében azonos, 

3,3%-os becsült hibaszintet állapított meg; 

megjegyzi, hogy ez a Bizottság általi 

közvetlen irányítás eredményességét és 

hozzáadott értékét tükrözi, és amellett szól, 

hogy a tagállamoknak nagyobb szerepet 

kell kapniuk. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Módosítás  33 

Sophie Montel 

az EFDD 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 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. rámutat, hogy a Számvevőszék a 

legmagasabb hibaszintet a vidékfejlesztés, 

a „Környezetvédelem, az éghajlatváltozás 

elleni fellépés és a halászat” területén 

(4,9%) a „Gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió” területén (4,8%) és a 

„Versenyképesség a növekedésért és 

foglalkoztatásért” területén (4,1%) 

azonosította be, a legalacsonyabb becsült 

hibaszint pedig az „Igazgatási kiadások” 

területét jellemezte a (0,2%); 

26. rámutat, hogy a Számvevőszék a 

legmagasabb hibaszintet a vidékfejlesztés, 

a „Környezetvédelem, az éghajlatváltozás 

elleni fellépés és a halászat” területén 

(4,9%) a „Gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió” területén (4,8%) és a 

„Versenyképesség a növekedésért és 

foglalkoztatásért” területén (4,1%) 

azonosította be, a legalacsonyabb becsült 

hibaszint pedig az „Igazgatási kiadások” 

területét jellemezte a (0,2%); úgy véli, 

hogy a Bizottság és az operatív szint 

közötti távolságnak köze van a becsült 

hibaszinthez, és ezért a helyi szintű 

fellépést kell előmozdítani; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Módosítás  34 

Sophie Montel 

az EFDD 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 

52 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 

a jelentős mértékű hosszú lejáratú 

kötelezettséggel, garanciákkal és jogi 

kötelezettséggel átfogóan nőtt az uniós 

költségvetés pénzügyi kitettsége, ami a 

jövőben körültekintő gazdálkodást tesz 

szükségessé; 

52. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 

a jelentős mértékű hosszú lejáratú 

kötelezettséggel, garanciákkal és jogi 

kötelezettséggel átfogóan nőtt az uniós 

költségvetés pénzügyi kitettsége, ami a 

jövőben körültekintő gazdálkodást és 

takarékosságot tesz szükségessé; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Módosítás  35 

Sophie Montel 

az EFDD 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 

53 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. emlékeztet arra, hogy az Unió 

egyre nagyobb mértékben használja fel a 

pénzügyi eszközöket, és sajnálja, hogy az 

ESBA létrehozása új irányítási rendszert 

hoz létre, amelynek nyilvános ellenőrzése 

továbbra sem kielégítő, így a Parlament 

gondosabb felügyeletét követeli meg; 

kiemeli, hogy minden jogalkotási 

javaslatnak jelentősen növelnie kell az 

ESBA földrajzi hatókörét; emlékeztet arra, 

hogy az ESBA-nak egy befektetést 

ösztönző kiegészítő eszköznek kell 

maradnia, mivel az Unió befektetési 

politikája továbbra is a kohéziós politika; 
megállapítja azonban, hogy a végrehajtás 

sikeres és az alap magas összegű 

magántőkét gyűjtött, és elismeri, hogy az 

ESBA időtartamának kiterjesztéséről, azaz 

az ESBA 2.0-ról szóló tárgyalások során 

született megállapodás szerint további 

javulásra van szükség átláthatóságával 

kapcsolatban; felhívja a Számvevőszéket, 

hogy erősítse az európai strukturális és 

beruházási alapok tervezési és kiadási 

szakaszainak felügyeletét; 

53. emlékeztet arra, hogy az Unió 

egyre nagyobb mértékben használja fel a 

pénzügyi eszközöket, és sajnálja, hogy az 

ESBA létrehozása új irányítási rendszert 

hoz létre, amelynek nyilvános ellenőrzése 

továbbra sem kielégítő, így a Parlament 

gondosabb felügyeletét követeli meg; 

kiemeli, hogy minden jogalkotási 

javaslatnak jelentősen növelnie kell az 

ESBA földrajzi hatókörét; megállapítja, 

hogy a végrehajtás sikeres és az alap magas 

összegű magántőkét gyűjtött, és elismeri, 

hogy az ESBA időtartamának 

kiterjesztéséről, azaz az ESBA 2.0-ról 

szóló tárgyalások során született 

megállapodás szerint további javulásra van 

szükség átláthatóságával kapcsolatban; 

felhívja a Számvevőszéket, hogy erősítse 

az európai strukturális és beruházási alapok 

tervezési és kiadási szakaszainak 

felügyeletét; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Módosítás  36 

Sophie Montel 

az EFDD 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 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. rámutat, hogy a kohéziós politika 

elveivel összhangban az uniós források 

jelentős részét teszik ki egyes tagállamok – 

és különösen kilenc tagállam: Litvánia, 

Bulgária, Lettország, Románia, 

Magyarország, Lengyelország, 

Horvátország, Észtország és Szlovákia – 

államháztartási kiadásainak, és hogy az 

esb-alapokra vonatkozó fennálló 

kötelezettségvállalások az államháztartási 

kiadások 15%-át meghaladó támogatást 

képviselnek; felhívja a Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki pozitív tájékoztatási 

kampányt annak érdekében, hogy ezen 

országok állampolgárai részletesebb 

ismeretekkel rendelkezzenek a 

tagságukból fakadó közvetlen előnyökről; 

törölve 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Módosítás  37 

Sophie Montel 

az EFDD 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 

58 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

58. hangsúlyozza, hogy az uniós 

források volumene és beérkezésük 

időzítése lényeges makrogazdasági 

következményekkel járhat többek között a 

beruházásokra, a növekedésre és a 

foglalkoztatásra; 

58. hangsúlyozza, hogy az uniós 

források volumene és beérkezésük 

időzítése lényeges makrogazdasági 

következményekkel járhat többek között a 

beruházásokra, a növekedésre és a 

foglalkoztatásra, és megfoszthat egyes 

tagállamokat az olyannyira szükséges 

pénzügyi forrásoktól; 

Or. en 

 

 


