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1.7.2015 A8-0217/38 

Módosítás  38 
Marco Zanni, Marco Valli 
on behalf of the EFDD Group 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

megjegyzi, hogy az EU 2016. évi 

költségvetésének tervezete a 

kötelezettségvállalásokra 153,5 milliárd 

eurót (ideértve a 2014-bıl 

újraprogramozott 4,5 milliárd eurót), míg a 

kifizetésekre 143,5 milliárd eurót irányoz 

elı; rámutat, hogy az újraprogramozás 

hatását 2015-ben és 2016-ban figyelmen 

kívül hagyva ez a 2015. évi 

költségvetéshez képest a 

kötelezettségvállalási elıirányzatok terén 

+2,4%-os, a kifizetési elıirányzatoknál 

pedig +1,6%-os növekedésnek felel meg; 

hangsúlyozza, hogy ezek az összességében 

mérsékelt növekedések – a többéves 

pénzügyi keret által meghatározott 

pályának megfelelıen és az inflációt 

követve – reálértéken gyakorlatilag nem 

jelentenek növekedést, ami kiemeli a 

kiadások hatékonyságának és 

eredményességének fontosságát; 

megjegyzi, hogy az EU 2016. évi 

költségvetésének tervezete a 

kötelezettségvállalásokra 153,5 milliárd 

eurót (ideértve a 2014-bıl 

újraprogramozott 4,5 milliárd eurót), míg a 

kifizetésekre 143,5 milliárd eurót irányoz 

elı; rámutat, hogy az újraprogramozás 

hatását 2015-ben és 2016-ban figyelmen 

kívül hagyva ez a 2015. évi 

költségvetéshez képest a 

kötelezettségvállalási elıirányzatok terén 

+2,4%-os, a kifizetési elıirányzatoknál 

pedig +1,6%-os növekedésnek felel meg; 

hangsúlyozza azonban, hogy fenn kell 

tartani a kötelezettségvállalási és kifizetési 

elıirányzatok azonos szintjét vagy végsı 

soron csökkenteni kell a 

kötelezettségvállalási elıirányzatokat a 

fennmaradó kifizetésekkel kapcsolatos 

probléma súlyosbodásának elkerülése 

érdekében; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/39 

Módosítás  39 
Marco Zanni, Marco Valli 
on behalf of the EFDD Group 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
40 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 40a. hangsúlyozza, hogy a többéves 

pénzügyi keret választásokat követı 

felülvizsgálata keretében szükség van az 

Elıcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA 

II) számára biztosított globális összeg 

felülvizsgálatára, mivel Juncker elnök 

maga jelentette ki, hogy hivatali ideje alatt 

nem tervezik az Unió további bıvítését; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/40 

Módosítás  40 
Marco Zanni, Marco Valli 
on behalf of the EFDD Group 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
41 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. megjegyzi, hogy az 5. fejezet kiadásai 

2,9%-kal, 8 908,7 millió EUR-ra 

növekedtek a 2015-ös költségvetéshez 

képest, és ez az összeg általánosságban 

növeli az intézmények igazgatási kiadásait 

(+2,2%) és a nyugdíjak és az európai 

iskolák költségvetését (+5,4%); megjegyzi, 

hogy a felsı korlát alatt fennmaradó 

tartalékkeret 574,3 millió euró; 

hangsúlyozza, hogy az 5. fejezet továbbra 

is stabilan az EU költségvetésének 5,8%-át 

teszi ki; emlékeztet azonban arra, hogy ez 

a számadat nem veszi figyelembe a 

mőködési kiadásokhoz sorolt technikai 

segítségnyújtást; 

41. sajnálatosnak tartja, hogy az 5. fejezet 

kiadásai 2,9%-kal, 8 908,7 millió EUR-ra 

növekedtek a 2015-ös költségvetéshez 

képest, és ez az összeg általánosságban 

növeli az intézmények igazgatási kiadásait 

(+2,2%) és a nyugdíjak és az európai 

iskolák költségvetését (+5,4%); 

hangsúlyozza, hogy az uniós intézmények 

igazgatási kiadásainak növelését be kell 

fagyasztani; emlékeztet továbbá arra, hogy 

ez a számadat nem veszi figyelembe a 

mőködési kiadásokhoz sorolt technikai 

segítségnyújtást; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/41 

Módosítás  41 
Marco Zanni, Marco Valli 
on behalf of the EFDD Group 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
44 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. hangsúlyozza a decentralizált 

ügynökségek fontos szerepét az uniós 

politikák kialakításában, és eltökélt 

szándéka, hogy eseti alapon értékelje 

valamennyi ügynökség költségvetési és 

személyzeti igényeit annak érdekében, 

hogy valamennyi ügynökség megfelelı 

elıirányzatokat és személyzetet kapjon, 

különös tekintettel azokra, amelyeket 

nemrég új feladatokkal bíztak meg, vagy a 

politikai prioritások meghatározása vagy 

egyéb okok miatt magasabb 

munkateherrel küzdenek; határozott 

szándéka, hogy biztosítsa a bel- és 

igazságügy területén mőködı 

ügynökségek számára a jelenlegi 

migrációs kihívások kezeléséhez szükséges 

erıforrásokat; ismételten hangsúlyozza, 

hogy ellenzi az átcsoportosítási alapot, és 

elvárja, hogy a költségvetési eljárás során 

megoldást találjanak a decentralizált 

ügynökségek személyi állománya további 

csökkentésének megállítására; továbbá 

ismételten hangsúlyozza, hogy fel kívánja 

használni a decentralizált ügynökségekkel 

foglalkozó intézményközi munkacsoportot 

arra, hogy az intézmények közös nevezıt 

találjanak az ügynökségek költségvetési 

szempontból való kezelése, valamint a 

2016. évi költségvetésrıl szóló egyeztetés 

érdekében; 

44. hangsúlyozza, hogy az uniós politikák 

kialakításához hozzátett hozzáadott 

értékük értékelése céljából elemezni kell a 

decentralizált ügynökségek szerepét; kéri 

az ügynökségek költségvetési és 

személyzeti szükségleteinek eseti alapon 

történı értékelését annak érdekében, hogy 

a megfelelı elıirányzatok és a személyzet 

biztosítása csak a ténylegesen szükséges 

esetekben valósuljon meg; 
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