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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.4.2018 A8-0137/38 

Módosítás  38 

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 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. hangsúlyozza, hogy a beruházási 

deficit felszámolása, valamint a 

munkahelyteremtés és a növekedés 

fellendítése és a szociális normák Unióban 

történő biztosítása érdekében állami 

beruházásokra van szükség; 

59. hangsúlyozza, hogy a beruházási 

deficit felszámolása, valamint a 

munkahelyteremtés és a növekedés 

fellendítése és a szociális normák 

biztosítása érdekében a tagállamokban 

állami beruházásokra van szükség; 

sajnálatát fejezi ki a beruházások 

alacsony szintje miatt az Unióban, 

amelyről a közületi infrastruktúra 

romlása is tanúskodik; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.4.2018 A8-0137/39 

Módosítás  39 

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 

63 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

63. attól tart, hogy a jelenlegi TPK 

vége felé és az új TPK első éveiben tovább 

növekedhet a hátralékos kifizetések 

mennyisége; úgy véli, hogy az új TPK 

finanszírozásakor a fennálló 

kötelezettségvállalások tervezett szintjének 

fedezéséhez reális költségvetési 

előirányzatokra lesz szükség; 

63. attól tart, hogy a jelenlegi TPK 

vége felé és az új TPK első éveiben tovább 

növekedhet a hátralékos kifizetések 

mennyisége; úgy véli, hogy a 

kötelezettségvállalások csak abban az 

esetben fedezhetőek költségvetési 

előirányzatokkal, amennyiben reálisak; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.4.2018 A8-0137/40 

Módosítás  40 

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 

64 bekezdés – a pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

a) az új TPK-ban a kifizetési 

előirányzatok előrejelzésekor a fennálló 

kötelezettségvállalások növekedésének 

figyelembevételével segítse elő, hogy 

megfelelő egyensúly álljon fenn a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési 

előirányzatok között; 

a) az új TPK-ban a kifizetési 

előirányzatok előrejelzésekor a fennálló 

kötelezettségvállalások növekedésének 

felülvizsgálata révén segítse elő, hogy 

megfelelő egyensúly álljon fenn a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési 

előirányzatok között; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.4.2018 A8-0137/41 

Módosítás  41 

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 

91 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

91. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

különböző tagállamok vámellenőrzési 

szintjei között diszkrepanciák vannak; 

hangsúlyozza, hogy harmonizálni kell az 

ellenőrzéseket a vámunió minden belépési 

pontján, valamint felhívja a tagállamokat, 

hogy biztosítsák a határfelügyeleti 

rendszer összehangolt, egységes és 

hatékony működtetését, és tegyenek 

intézkedéseket az eltérő tagállami 

gyakorlatok elhárítására annak 

érdekében, hogy csökkentsék a 

vámellenőrzési rendszerek meglévő 

hiányosságait; nyomatékosan felhívja a 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg az EU-

ban végzett vámellenőrzések különböző 

gyakorlatait és azok hatásait a 

kereskedelem eltérítésére (a figyelmet 

mindenekelőtt az EU külső határainál 

végzett vámellenőrzésekre összpontosítva), 

továbbá dolgozzon ki referenciául és 

tájékoztatásul szolgáló elemzéseket a 

tagállamokban alkalmazott vámügyi 

műveletekről és eljárásokról; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.4.2018 A8-0137/42 

Módosítás  42 

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 

92 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

92. felhívja a Bizottságot cselekvési 

terv kidolgozására annak biztosítása 

érdekében, hogy a hozzáadottérték-adóra 

vonatkozó szabályok valamennyi 

tagállamban maradéktalanul és kellő 

időben végrehajtásra kerüljenek, eképpen 

gondoskodva az e forrásból származó 

uniós saját források fenntarthatóságáról; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.4.2018 A8-0137/43 

Módosítás  43 

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 

99 bekezdés – b pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

b) fontolja meg, hogy 

kötelezettségszegési eljárást indít az 

Egyesült Királysággal szemben a vámügyi 

csalások miatt; 

b) fontolja meg a peren kívüli 

egyezség lehetőségét az egyesült 

királyságbeli vámügyi csalások ügyében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.4.2018 A8-0137/44 

Módosítás  44 

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 

99 bekezdés – e pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

e) terjesszen elő javaslatokat az uniós 

költségvetés stabilitásának biztosítása 

érdekében új saját forrásokra 

vonatkozóan; 

e) terjesszen elő a saját források 

csökkentésére vonatkozó javaslatokat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.4.2018 A8-0137/45 

Módosítás  45 

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 

130 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

130. a gazdasági és társadalmi 

kohézióról szóló hetedik jelentés79 

tanulsága, hogy a konvergencia egyrészt 

olyan érzékeny folyamat, amelyet a 

gazdasági válság hatására könnyen 

megtorpan vagy visszafordul, másrészt 

viszont a közberuházások csökkenthetik a 

válság hatását; 

130. a gazdasági és társadalmi 

kohézióról szóló hetedik jelentés79 

tanulsága, hogy a konvergencia olyan 

érzékeny folyamat, amelyet a gazdasági 

válság hatására könnyen megtorpan vagy 

visszafordul, valamint, hogy a 

közberuházások csökkenthették volna a 

válság hatását, ha az Unió nem a 

megszorításokat szorgalmazta volna, és 

nem avatkozott volna bele a tagállamok 

költségvetési önállóságába; 

__________________   

79A jelentés itt olvasható: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

    

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Módosítás  46 

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 

185 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 185a. aggodalmának ad hangot a 

munkanélküliségi ráta terén jelenleg 

fennálló szakadék miatt, amely egyrészt 

Görögország (21%) vagy Spanyolország 

(17%), másrészt Németország (4%) között 

állt fenn 2017 utolsó negyedévében; 

rámutat, hogy egyes országok, köztük 

Franciaország és Olaszország helyzete 

továbbra is aggodalomra ad okot; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.4.2018 A8-0137/47 

Módosítás  47 

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 

185 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 185b. rámutat arra, hogy a 

foglalkoztatás szintje Olaszországban, 

Portugáliában, Spanyolországban és 

Görögországban 2017 utolsó 

negyedévében még nem tért vissza a 2007-

es szintre, miközben ugyanebben az 

időszakban Németországban a 

foglalkoztatás szintje 9,7%-kal nőtt; 

Or. en 

 

 


