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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.4.2016 A8-0140/12 

Amendment  12 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

397 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 397a. emlékeztet, hogy a migrációs 

áramlások kezelése és a fejlesztési segély 

szorosan összekapcsolódik; ezért 

emlékeztet, hogy a migrációs áramlások 

megfordítása érdekében a tagállamoknak 

gazdasági kötelezettségvállalásaikat a 

migrációs kérdések megoldásához kell 

kötniük; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/13 

Módosítás  13 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

522 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

522. úgy véli, hogy a KAP mint az eredeti 

uniós szakpolitikák egyike az Unió egyik 

fontos, széles körű hatást gyakorló 

eszköze, nem csak az élelmiszertermelés és 

az ökoszisztéma-szolgáltatások, hanem a 

vidéki területek tényleges és potenciális 

környezeti, társadalmi-gazdasági és a 

nemek közötti egyenlőség tekintetében 

megvalósított fejlődése, valamint az e 

területeken az elnéptelenedés elleni 

küzdelem érdekében tett erőfeszítések 

szempontjából is, figyelembe véve, hogy a 

körkörös gazdaság fogalmának 

kidolgozására van szükség; úgy véli, hogy 

a KAP ezáltal hozzájárul az Unió területi 

egyensúlyának megteremtéséhez, 

pénzügyi támogatást és jelentős 

eszközöket biztosítva, melyek segítik a 

fiatal mezőgazdasági termelőket a 

mezőgazdasági tevékenység 

megkezdésében, biztosítva a 

mezőgazdaságban a generációs 

folytonosságot; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/14 

Módosítás  14 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

522 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 522a. megjegyzi, hogy a KAP, amely 

egyike a legrégebbi és legjobban 

kidolgozott európai politikáknak, a 

politikai kényszerek és a növekvő 

adminisztratív terhek miatt immár nem 

képes elérni fő célját, nevezetesen, hogy 

méltányos jövedelmet biztosítson a 

gazdálkodók számára; úgy véli, hogy a 

pénzügyi támogatás már nem elegendő a 

fiatal gazdák fenntartható 

szerepvállalásának vagy a gazdaságok 

átadásának biztosításához, ami a vidéki 

területek elnéptelenedéséhez vezet; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/15 

Módosítás  15 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

523 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

523. megállapítja, hogy a DG AGRI 2014-

ben jelentős munkát végzett annak 

biztosítása érdekében, hogy a tagállamok 

hatóságai még inkább képesek legyenek a 

mezőgazdasági kiadások terén a hibák 

elkerülésére, valamint a vidékfejlesztési 

programjaik végrehajtására; elismeri a 

DG AGRI-nak a 2014. évi számvevőszéki 

éves jelentésből kitűnő pozitív 

eredményeit, és úgy véli, hogy a 

tagállamokkal együtt elvégzett 

tevékenységei jó alapot teremthetnek a 

2014–2020-as kiadási időszak 

kulcsfontosságú évei során a további 

fejlődéshez; 

törölve 

Or. en 



 

AM\1092845HU.doc  PE579.919v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/16 

Módosítás  16 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

530 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

530. rámutat, hogy például a tejágazatban 

a termeléstől függő kifizetések 

tagállamonként eltérő végrehajtása 

versenytorzulást okozott; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/17 

Módosítás  17 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

542 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

542. elvárja a Bizottságtól, hogy sürgősen 

és teljes mértékben használja ki a KAP 

egyszerűsítésének folyamatát, különös 

tekintettel a kölcsönös megfeleltetést és az 

ökologizálást szabályozó összetett és nagy 

terhet jelentő rendeletekre, amely végső 

soron Európa-szerte érinti a gazdákat; 

hangsúlyozza, hogy az egyszerűsítési 

folyamatnak az adminisztratív terhek 

csökkentésére kell összpontosítania, 

valamint hogy az nem veszélyeztetheti a 

KAP legutóbbi reformja keretében 

elfogadott elveket és szabályokat, 

amelyeket változatlanul kell hagyni; úgy 

véli, hogy ez az egyszerűsítés nem 

terjedhet ki a KAP 2013–2020-as 

időszakra vonatkozó kiadásainak 

felülvizsgálatára; 

542. elvárja a Bizottságtól, hogy sürgősen 

és teljes mértékben használja ki a KAP 

egyszerűsítésének folyamatát, különös 

tekintettel a kölcsönös megfeleltetést és az 

ökologizálást szabályozó összetett és nagy 

terhet jelentő rendeletekre, amely végső 

soron Európa-szerte érinti a gazdákat; 

hangsúlyozza, hogy az egyszerűsítési 

folyamatnak az adminisztratív terhek 

csökkentésére kell összpontosítania; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/18 

Módosítás  18 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

547 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

547. megállapítja, hogy a mezőgazdasági 

termékekre 2014 közepén kivetett orosz 

importtilalom jelentős kihívást képez; kiáll 

amellett, hogy a pénzeszközök célzott 

felhasználásának biztosítása érdekében már 

a sürgősségi intézkedések korai 

szakaszában hatékonyabb irányításra van 

szükség; ezzel összefüggésben üdvözli a 

Bizottság arra irányuló, folyamatos 

erőfeszítéseit, hogy alternatív értékesítési 

lehetőségeket azonosítson a 

mezőgazdasági termelés során keletkezett 

többlet számára, és támogassa a tilalom 

által érintett ágazatokat; üdvözli a 

Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy alternatív értékesítési lehetőségeket 

azonosítson a mezőgazdasági termelés 

során keletkezett többlet számára, és 

felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek 

közös erőfeszítéseket az értékesítési 

lehetőségek bővítése előtt álló akadályok 

felszámolása érdekében; hangsúlyozza a 

TTIP-megállapodás jelentőségét, amellyel 

ellensúlyozni lehetne számos 

hagyományos kereskedelmi piac 

lezárását; 

547. megállapítja, hogy a mezőgazdasági 

termékekre 2014 közepén kivetett orosz 

importtilalom jelentős kihívást képez; kiáll 

amellett, hogy a pénzeszközök célzott 

felhasználásának biztosítása érdekében már 

a sürgősségi intézkedések korai 

szakaszában hatékonyabb irányításra van 

szükség; felhívja a figyelmet a TTIP-

megállapodás veszélyeire, amelynek 

végrehajtása fenyegetést jelent az európai 

egészségügyi és környezetvédelmi 

előírásokra és tovább súlyosbítaná az 

állattenyésztési ágazat válságát; felszólít 

az Oroszországgal szembeni szankciók 

feloldására, hogy minél hamarabb 

tárgyalni lehessen piaca újbóli 

megnyitásáról; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/19 

Módosítás  19 

Louis Aliot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

557 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 557a. valamennyi olyan harmadik 

országba irányuló támogatási 

kifizetésének felfüggesztését kéri, 

amelynek mezőgazdasági termelői az 

európai mezőgazdaság versenytársai; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/20 

Módosítás  20 

Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E preambulumbekezdés – c pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

c) feltételrendszer és eredményességi 

tartalék – a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvei azon alapulnak, 

hogy az uniós finanszírozás megfelelő 

nemzeti pénzügyi, makrogazdasági és 

intézményi körülmények között kerül 

felosztásra, amelyek maga a finanszírozás 

előfeltételét képezik; másrészt a jól 

teljesítők számára jutalomként 

eredményességi tartalék került bevezetésre; 

c) feltételrendszer és eredményességi 

tartalék: a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvei azon alapulnak, 

hogy az uniós finanszírozás megfelelő 

nemzeti pénzügyi, makrogazdasági és 

intézményi körülmények között kerül 

felosztásra, amelyek maga a finanszírozás 

előfeltételét képezik, figyelembe véve a 

deficittel és a túlzott többlettel kapcsolatos 

anomáliákat is; másrészt a jól teljesítők 

számára jutalomként eredményességi 

tartalék került bevezetésre; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/21 

Módosítás  21 

Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

53 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. hangsúlyozza, hogy a tagállamokkal 

megosztott irányítás alá tartozó kiadások 

egészére vonatkozó becsült hibaszint 4,6 % 

(2013: 4,9 %), ami továbbra is nagyon 

magas; aggodalmának ad hangot amiatt, 

hogy az operatív kiadások összes többi 

formájára – ahol a Bizottságnak van 

vezető szerepe – vonatkozó becsült 

hibaszint 4,6 %-ra ugrott fel (2013: 3,7%);  

53. osztja a Számvevőszék aggodalmát és 

megdöbbenését, hogy hosszú idő óta 

először a tagállamokkal megosztott 

irányítás alá tartozó kiadások egészére 

vonatkozó becsült hibaszint 4,6%-ra 

csökkent (2013: 4,9 %), ami megegyezik  

az operatív kiadások összes többi 

formájának  – ahol a Bizottságnak van 

vezető szerepe – hibaszintjével, amely 

4,6%-ra ugrott fel (2013: 3,7%);  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/22 

Módosítás  22 

Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. megjegyzi, hogy bár a Bizottság 

bizonyítani tudja a tagállamok lecsökkent 

felvevőképességét, a Bizottságnak a 

többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 

valamennyi rugalmassági intézkedését 

értékelnie kell, és elsősorban megfelelő 

intézkedéseket kell javasolnia az elégtelen 

felvevőképesség orvoslására, mielőtt egyéb 

intézkedéseket tesz; 

59. megjegyzi, hogy bár a Bizottság 

bizonyítani tudja a tagállamok lecsökkent 

felvevőképességét, a főigazgatóságnak a 

többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 

valamennyi rugalmassági intézkedését 

értékelnie kell, hogy támogassa azon 

tagállamok végrehajtási arányának 

javítását, amelyek a többéves pénzügyi 

keret 2015-ben elfogadott technikai 

kiigazításának részeként több 

kötelezettségvállalást vittek át 2014-ről 

2015-re; 

Or. en 

 

 


