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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.4.2018 A8-0137/51 

Módosítás  51 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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” nyomán – a Szerződések, a 

Horizont 2020 és az Unió többéves 

pénzügyi kerete, valamint a 2017. 

november 17-én aláírt „A szociális jogok 

európai pillére” című dokumentum 
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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Módosítás  52 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. felhívja a Bizottságot, hogy 

gyorsítsa fel a kohéziós politikai 

programok és a kapcsolódó kifizetések 

végrehajtását azzal a céllal, hogy a 

végrehajtási időszakot n + 2 évre 

csökkentse; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy 

gyorsítsa fel a kohéziós politikai 

programok és a kapcsolódó kifizetések 

végrehajtását azzal a céllal, hogy a 

végrehajtási időszakot n + 2 évre 

csökkentse, amennyiben ez nem rontja a 

felvevőképesség mértékét és az uniós 

politikák végrehajtását; ebben az 

értelemben nyomatékosan felkéri a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 

lehető legnagyobb mértékben gyorsítsák 

fel a 2020 utáni időszakra szóló többéves 

pénzügyi keret elfogadását, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Európai Parlament együttműködik e cél 

elérése érdekében; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Módosítás  53 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy a 

Számvevőszék 2016. évi éves jelentésében 

megfogalmazott ajánlásának megfelelően 

javítsa a migrációs politika 

finanszírozásának átláthatóságát és kísérje 

figyelemmel a közbeszerzési eljárásokat, 

amikor azokra szükséghelyzetben kerül 

sor, annak biztosítása érdekében, hogy a 

migránsok és a menekültek, valamint az 

őket Európában fogadó nem kormányzati 

szervezetek és közigazgatások igényei és 

szükségletei megfelelően kielégítésre 

kerüljenek, valamint hogy biztosítva 

legyen ezek megfelelő finanszírozása; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Módosítás  54 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 – a régóta 

fennálló azon hiedelemmel szemben, hogy 

a megosztott irányítás több hibát 

eredményez, mint a közvetlen irányítás – 

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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Módosítás  55 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. hangsúlyozza, hogy a Bizottság a 

2016. évi éves irányítási és 

teljesítményjelentésben megállapítja, hogy 

a kiadásokat lényeges hibaszint jellemzi, 

mivel a Bizottság átlagos becsült 

hibaaránya az összes beszámított kiadás 

2,1 és 2,6 %-a között van (2015-ben ez az 

arány 2,3 és 3,1 % között volt), és az így 

kockázatnak kitett teljes becsült összeg 2,9 

és 3,6 milliárd euró között van (míg 2015-

ben ez az összeg 3,3 és 4,5 milliárd euró 

között volt); 

34. hangsúlyozza, hogy a Bizottság a 

2016. évi éves irányítási és 

teljesítményjelentésben megállapítja, hogy 

csökkent azon kiadások aránya, amelyeket 
lényeges hibaszint jellemez, mivel a 

Bizottság átlagos becsült hibaaránya az 

összes beszámított kiadás 2,1 és 2,6 %-a 

között van (2015-ben ez az arány 2,3 és 3,1 

% között volt), és az így kockázatnak kitett 

teljes becsült összeg 2,9 és 3,6 milliárd 

euró között van (míg 2015-ben ez az 

összeg 3,3 és 4,5 milliárd euró között volt); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Módosítás  56 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

41 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. rámutat, hogy mivel a hibákat több 

mint 10 évvel az előfordulásuk után is 

korrigálni lehet, mesterséges lenne a 

jövőbeni korrekciók becsült hatását az 

elmúlt hat évben rögzített korrekciókra 

alapozni; 

41. rámutat, hogy a többéves 

programozás sajátossága miatt, és mivel a 

hibákat több mint tíz évvel az 

előfordulásuk után is korrigálni lehet, 

hiányos és mesterséges eljárás volna a 

jövőbeni korrekciók becsült hatását az 

elmúlt hat évben rögzített korrekciókra 

alapozni; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Módosítás  57 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

70 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 70 a.  felhívja a Bizottságot, hogy 

konzultáljon tudományos szakértőkkel az 

„eredményközpontú uniós költségvetés” 

(BFOR) kezdeményezés méréseihez 

szükséges megfelelő teljesítménymutatók 

meghatározása érdekében, valamint abból 

a célból, hogy hogy a polgárok aggályaira 

válaszul prioritást adhasson a közjavakba 

történő beruházásnak;  

  

Or. es 

 

 


