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13.4.2018 A8-0137/58 

Módosítás  58 

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 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85.  kéri a Bizottságot, hogy az uniós 

költségvetést a többéves pénzügyi keret 

politikai célkitűzéseinek megfelelően 

nyújtsa be; 

85.  kéri a Bizottságot, hogy az uniós 

költségvetést a Szerződések, a Horizont 

2020 és a többéves pénzügyi keret, 

valamint a 2017. november 17-én aláírt 

szociális jogok európai pillére politikai 

célkitűzéseinek megfelelően nyújtsák be; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Módosítás  59 

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 

89 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

89. rámutat, hogy 2016-ra a 

számszerűsíthető fenntartások által érintett 

bevételek összege mintegy 517 millió euró, 

szemben a tradicionális saját 

források összesen 20,1 milliárd eurós 

értékével: azaz a hagyományos saját 

források 2,5 %-át, illetve az összes forrás 

0,38 %-át teszi ki; felhívja a Bizottságot, 

hogy nyújtson pontos tájékoztatást erről a 

csalási esetről, amely közvetett módon 

befolyásolja egyes tagállamok 

hozzáadottértékadó-alapját, és így az 

idevonatkozó bevételeket, valamint a 

bruttó nemzeti bevétel Bizottság által 

kiszámított mérlegét; 

89. rámutat, hogy 2016-ra a 

számszerűsíthető fenntartások által érintett 

bevételek összege mintegy 517 millió euró, 

szemben a tradicionális saját 

források összesen 20,1 milliárd eurós 

értékével: azaz a hagyományos saját 

források 2,5 %-át, illetve az összes forrás 

0,38 %-át teszi ki; felhívja a Bizottságot, 

hogy nyújtson pontos tájékoztatást erről a 

csalási esetről, amely közvetett módon 

befolyásolja egyes tagállamok 

hozzáadottértékadó-alapját, és így az 

idevonatkozó bevételeket, valamint a 

bruttó nemzeti bevétel Bizottság által 

kiszámított mérlegét; felhívja a Bizottságot 

egy olyan cselekvési terv kidolgozására, 

amely garantálja a hozzáadottérték-adóról 

szóló rendelet valamennyi tagállamban 

maradéktalan és kellő időben történő 

végrehajtását az uniós saját források e 

forrásának biztosítása érdekében; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Módosítás  60 

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 

103 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

103. tudomásul veszi, hogy ha a 

Bizottság és a független könyvvizsgálók az 

összes ilyen információt megfelelően 

felhasználták volna, a becsült hibaszint 

1,2 százalékponttal alacsonyabb lett volna 

e fejezetre; 

103. tudomásul veszi, hogy ha a 

Bizottság és a független könyvvizsgálók az 

összes ilyen információt megfelelően 

felhasználták volna, a becsült hibaszint 

2,9 százalékponttal alacsonyabb lett volna 

e fejezetre; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Módosítás  61 

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 

133 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

133. örömmel veszi tudomásul, hogy a 

DG REGIO – a Parlament kérdéseire 

válaszolva – részletesen kifejtette 

országspecifikus ajánlásait; 

133. örömmel veszi tudomásul, hogy a 

DG REGIO – a Parlament kérdéseire 

válaszolva – részletesen kifejtette 

országspecifikus ajánlásait; megjegyzi 

azonban, hogy az Oettinger biztosnak az 

előadó levelére adott válasza szerint az 

éves tevékenységi jelentéseknek nem célja, 

hogy részletes információkat nyújtsanak 

országspecifikus ajánlások 

végrehajtásáról; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Módosítás  62 

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 

134 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

134. tudatában van annak, hogy a 

felülvizsgált költségvetési rendelet 

kohéziós politikára vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek visszamenőleges 

hatállyal kell hatályba lépniük; 

134. tudatában van annak, hogy a 

felülvizsgált költségvetési rendelet 

kohéziós politikára vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek visszamenőleges 

hatállyal kell hatályba lépniük; üdvözli a 

2017 decemberében elért megállapodást, 

amelynek köszönhetően e visszamenőleges 

hatályú alkalmazás minden érintett 

szereplő számára szavatolja a 

jogbiztonságot, és a Parlament, a 

Bizottság és a Tanács szoros ellenőrzése 

alatt áll; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Módosítás  63 

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 

135 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

135. aggodalmának ad hangot, mert az 

ilyen módosítások további hibák forrásává 

válhatnak, mivel a programokat és 

projekteket a 2014. január 1-jén hatályba 

lépett rendeletek alapján választották ki; 

törölve  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Módosítás  64 

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 

136 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

136. megállapítja, hogy a 

Számvevőszék először adott ki korlátozott 

véleményt a beszámoló alapjául szolgáló 

kifizetések jogszerűségéről és 

szabályszerűségéről; hangsúlyozza, hogy a 

költségtérítéses rendszerekben továbbra is 

több a hiba, mint a jogosultságalapú 

rendszerekben; rámutat azonban arra, 

hogy a „Gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió” fejezet alatt rögzített adatok 

alapvetően nem változtak az előző évhez 

képest; 

136. elégedetten jegyzi meg, hogy a 

Számvevőszék először adott ki minősítés 

nélküli – azaz nem negatív – véleményt a 

beszámoló alapjául szolgáló kifizetések 

jogszerűségéről és szabályszerűségéről; 

hangsúlyozza, hogy a költségtérítéses 

rendszerekben továbbra is több a hiba, mint 

a jogosultságalapú rendszerekben; üdvözli, 

hogy a „Gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió” megnevezés alatt rögzített adatok 

továbbra is javuló tendenciát mutatnak az 

előző évhez képest (5,2% 2015-ben, és 

4,8% 2016-ban); 

Or. es 

 

 


