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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.4.2016 A8-0140/23 

Módosítás  23 

Georgi Pirinski, 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 

70 bekezdés – bevezető rész 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. felhívja a Tanácsot, hogy 

fokozottabban figyeljen a mentesítésre, és 

üdvözli, hogy Svédország és az Egyesült 

Királyság kritikus álláspontra 

helyezkedett, kérve a Bizottságot és a 

Számvevőszéket az alábbiakra: 

70. felhívja a Tanácsot, hogy 

fokozottabban figyeljen a mentesítésre, 

kérve a Bizottságot és a Számvevőszéket 

az alábbiakra: 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/24 

Módosítás  24 

Georgi Pirinski, 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 

70 bekezdés – 3 francia bekezdés – 1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

tartsák tiszteletben az egyhangúlag 

elfogadott felső kifizetési összeghatárokat, 

többek között a következők révén: a 

kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 

költségvetési fegyelem fenntartása, a fel 

nem használt előirányzatok tényleges 

visszavonása és ezáltal lehetőségek 

teremtése új prioritások és programok 

számára, az átláthatóság fokozása hosszú 

távú előrejelzések készítése révén, a 

kötelezettségvállalások és a kifizetések 

közötti egyensúly biztosítása, valamint a 

pénzügyi eszközök túlzott mértékű 

pénztöbbleteinek csökkentése, figyelembe 

véve, hogy ezen eszközökben több mint 14 

milliárd euró felhasználatlan összeg van 

lekötve, amelyet fel lehetne használni 

sürgősebb szükségletek és prioritások 

céljára; 

törölve 

Or. en 



 

AM\1092847HU.doc  PE579.919v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/25 

Módosítás  25 

Georgi Pirinski, 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 

70 bekezdés – 3 francia bekezdés – 2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

üdvözli továbbá, hogy Svédország és az 

Egyesült Királyság arra ösztönzik a 

tagállami hatóságokat, hogy használják fel 

jobban a rendelkezésre álló információkat 

annak érdekében, hogy a hibákat a 

költségek Bizottság felé történő 

elszámolását megelőzően megelőzzék, 

feltárják és kijavítsák; 

70a. felkéri a tagállami hatóságokat, hogy 

használják fel jobban a rendelkezésre álló 

információkat annak érdekében, hogy a 

hibákat a költségek Bizottság felé történő 

elszámolását megelőzően megelőzzék, 

feltárják és kijavítsák; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/26 

Módosítás  26 

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 

73 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 73a. egyetért azzal, hogy – amint azt a 

Számvevőszék elnöke az éves jelentés 

parlamenti ismertetésekor kifejtette – a 

hibák gyökere nem a földrajzi helyzetben 

rejlik; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/27 

Módosítás  27 

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 

128 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

128. megjegyzi, hogy 2014-ben az 

összesen mintegy 142,5 milliárd euró az 

uniós tagállamok közkiadásainak mintegy 

2%-át teszi ki, ami az uniós GPD 1%-ának 

felel meg; 

128. megjegyzi, hogy 2014-ben a kiadások 

mintegy 142,5 milliárd euróra emelkedtek, 

ami lakosonként 285 eurónak felel meg, 

azaz az uniós tagállamok közkiadásainak 

mintegy 2 %-át teszi ki, ami az uniós GPD 

1 %-ának felel meg; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/28 

Módosítás  28 

Georgi Pirinski, 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 

188 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 188a. aggodalmát fejezi ki azzal a 

tendenciával kapcsolatban, hogy az 

európai alapok és programok 

finanszírozása egyre inkább pénzügyi 

eszközök révén valósul meg a 

magánszektor bevonására hivatkozva, ami 

ugyanakkor azzal a kockázattal jár, hogy 

nem tudja irányítani és védeni az Unió 

pénzügyi érdekeit, valamennyi uniós 

polgárra helyezve a veszteség kockázatát; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/29 

Módosítás  29 

Georgi Pirinski, 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 

239 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

239. nyugtalanítónak találja, hogy a 

kedvezményezettek által elkövetett 21 

számszerűsíthető hiba esetében a tagállami 

hatóságok elegendő információval 

rendelkeztek ahhoz, hogy a költségek 

Bizottság felé történő elszámolása előtt 

megelőzzék, illetve feltárják és korrigálják 

a hibákat; és ha mindezeket az 

információkat felhasználták volna a hibák 

kijavítására, az e fejezettel kapcsolatos 

becsült hibaarány 1,6 százalékponttal 

alacsonyabb lett volna; megállapítja 

ezenkívül, hogy 13 esetben a 

Számvevőszék szerint az általa feltárt hibát 

a tagállami hatóságok követték el; ezek a 

hibák 1,7 százalékponttal járultak hozzá a 

becsült hibaarányhoz; úgy véli, hogy ez a 

helyzet, amely immár évek óta 

változatlanul fennáll, gondatlanságra 

utal; 

239. nyugtalanítónak találja, hogy a 

kedvezményezettek által elkövetett 21 

számszerűsíthető hiba esetében a tagállami 

hatóságok elegendő információval 

rendelkeztek ahhoz, hogy a költségek 

Bizottság felé történő elszámolása előtt 

megelőzzék, illetve feltárják és korrigálják 

a hibákat; és ha mindezeket az 

információkat felhasználták volna a hibák 

kijavítására, az e fejezettel kapcsolatos 

becsült hibaarány 1,6 százalékponttal 

alacsonyabb lett volna; megállapítja 

ezenkívül, hogy 13 esetben a 

Számvevőszék szerint az általa feltárt hibát 

a tagállami hatóságok követték el; ezek a 

hibák 1,7 százalékponttal járultak hozzá a 

becsült hibaarányhoz; kéri a Bizottságot, 

hogy a tagállamok kérésére továbbra is 

biztosítson iránymutatásokat, képzéseket 

és technikai segítségnyújtást; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/30 

Módosítás  30 

Georgi Pirinski, 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 

334 bekezdés – bevezető rész 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

334. súlyos aggodalommal veszi 

tudomásul, hogy az EAMR szerint az uniós 

küldöttségek által vezetett 2598 projekt 

közül: 

334. aggodalommal veszi tudomásul, hogy 

az EAMR szerint 2598 projekt 

vonatkozásában az uniós küldöttségek 

jelentései szerint:  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/31 

Módosítás  31 

Georgi Pirinski, 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 

334 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

805 projekt 13,7 milliárd euró értékben (a 

teljes összeg 45,53%-a) késedelmet 

szenved, 

a végrehajtás során némi késedelmet 

regisztráltak 805 projekt esetében, melyek 

értéke 13,7 milliárd euró (a teljes összeg 

45,53%-a), 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/32 

Módosítás  32 

Georgi Pirinski, 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 

334 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

- 610 projekt 9,9 milliárd euró értékben 

(32,96%) nem fogja elérni az eredetileg 

kitűzött célokat, 

- 610 projekt 9,9 milliárd euró értékben 

(32,96%) nehézségekkel küzd egy vagy 

több eredetileg kitűzött cél elérése terén, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/33 

Módosítás  33 

Georgi Pirinski, 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 

334 bekezdés – 3 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

- 500 projekt 8,6 milliárd euró értékben 

(29%) késedelmet szenved és nem fogja 

elérni az eredetileg kitűzött célokat, 

- 500 projekt esetében, melyek értéke 8,6 

milliárd euró (29%), késedelmet szenved a 

végrehajtás, és nehézségek tapasztalhatók 

egy vagy több eredetileg kitűzött cél 

elérése terén, 

Or. en 

 

 


