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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.4.2016 A8-0140/49 

Módosítás  49 

Martina Dlabajová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Határozatra irányuló javaslat 

62 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

62. felhívja a Bizottságot, hogy szigorúan 

alkalmazza az új költségvetési rendelet 32. 

cikkének (5) bekezdését, ha a hibaszint 

folyamatosan magas, valamint azonosítsa a 

kontrollrendszerek gyenge pontjait és 

elemezze a lehetséges korrekciós 

intézkedések költségét és hasznosságát, 

majd a 2014 és 2020 közötti időszakra 

szóló többéves pénzügyi keret félidős 

felülvizsgálata előtt tegyen vagy javasoljon 

megfelelő lépéseket, úgymint az 

alkalmazandó rendelkezések 

egyszerűsítése, a kontrollrendszer javítása, 

és a program vagy a végrehajtási 

rendszerek átalakítása; 

62. felhívja a Bizottságot, hogy szigorúan 

alkalmazza az új költségvetési rendelet 32. 

cikkének (5) bekezdését, ha a hibaszint 

folyamatosan magas, valamint azonosítsa a 

kontrollrendszerek gyenge pontjait és 

elemezze a lehetséges korrekciós 

intézkedések költségét és hasznosságát, 

majd tegyen vagy javasoljon megfelelő 

lépéseket, úgymint az alkalmazandó 

rendelkezések egyszerűsítése, a 

kontrollrendszer javítása, és a program 

vagy a végrehajtási rendszerek átalakítása, 

amennyiben rendelkezésre állnak a 

megfelelő adatok; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/50 

Módosítás  50 

Martina Dlabajová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Határozatra irányuló javaslat 

118 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

118. aggodalmának ad hangot az Eurodad 

által szolgáltatott, pénzmosással 

kapcsolatos adatok miatt, melyek szerint 

Luxemburg és Németország a pénzmosás 

kockázatának leginkább kitett országok 

között van; szükségesnek tartja, hogy a 

tagállamok teljes egészében ratifikálják a 

pénzmosásról szóló uniós irányelvet és 

bevezessenek egy állami nyilvántartást a 

társaságok, köztük a vagyonkezelő 

társaságok tulajdonviszonyairól; 

118. aggodalmának ad hangot az Eurodad 

által szolgáltatott, pénzmosással 

kapcsolatos adatok miatt; szükségesnek 

tartja, hogy a tagállamok teljes egészében 

ratifikálják a pénzmosásról szóló uniós 

irányelvet és bevezessenek egy állami 

nyilvántartást a társaságok, köztük a 

vagyonkezelő társaságok 

tulajdonviszonyairól; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/51 

Módosítás  51 

Martina Dlabajová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Határozatra irányuló javaslat 

178 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

178. megjegyzi, hogy a Kutatási és 

Innovációs Főigazgatóság főigazgatója a 

korábbi évekhez hasonlóan horizontális 

fenntartást fogalmazott meg a 

főigazgatóság által közvetlenül végrehajtott 

hetedik keretprogram költségigénylésein 

belüli fennmaradó hibaarány, valamint az 

innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 

kezdeményezést megvalósító közös 

vállalkozás számára teljesített kifizetések 
vonatkozásában, mivel a becsült 

fennmaradó kockázat 3% és a becsült 

hatás 111,39 millió euró; 

178. megjegyzi, hogy a Kutatási és 

Innovációs Főigazgatóság főigazgatója a 

korábbi évekhez hasonlóan horizontális 

fenntartást fogalmazott meg a 

főigazgatóság által közvetlenül végrehajtott 

hetedik keretprogram költségigénylésein 

belüli fennmaradó hibaarány 

vonatkozásában; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/52 

Módosítás  52 

Martina Dlabajová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Határozatra irányuló javaslat 

179 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

179. elismeri, hogy a hetedik keretprogram 

kiadásainak bizonyos elemeire nem volt 

fenntartva tartalék, amennyiben a 

kockázatok (és így a fennmaradó 

hibaarányok) bizonyítottan jelentős 

mértékben alacsonyabbak voltak, mint az 

összes kiadás esetében; a Kutatási és 

Innovációs Főigazgatóságon belül ez 

érvényes a Fúziósenergia-fejlesztési és 

ITER Európai Közös Vállalkozás, a Tiszta 

Égbolt közös vállalkozás, valamint az 

Üzemanyagcella- és 

Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 

számára biztosított kiadásokra; a Kutatási 

és Innovációs Főigazgatóságon kívül ez 

érvényes továbbá a Kutatási Végrehajtó 

Ügynökség Marie Curie-program keretén 

belüli kiadásaira, valamint az Európai 

Kutatási Tanács Végrehajtó 

Ügynökségének valamennyi kiadására; 

179. elismeri, hogy a hetedik keretprogram 

kiadásainak bizonyos elemeire nem volt 

fenntartva tartalék, amennyiben a 

kockázatok (és így a fennmaradó 

hibaarányok) bizonyítottan jelentős 

mértékben alacsonyabbak voltak, mint az 

összes kiadás esetében; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/53 

Módosítás  53 

Martina Dlabajová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Határozatra irányuló javaslat 

245 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

245. aggodalmának ad hangot amiatt, 

hogy a 2007 és 2013, valamint a 2014 és 

2020 közötti finanszírozási időszak alatti 

informatikai monitoringrendszerek 

pályázati eljárása során megszegték a 

közbeszerzési szabályokat, ami szintén 

felvetette a csalás gyanúját; megjegyzi, 

hogy ezeket a hibákat a cseh ellenőrző 

hatóságok feltárták; teljes mértékben 

támogatja a Bizottság azon álláspontját, 

hogy mindaddig nem kerülhet sor 

kifizetésekre, amíg meg nem tették a 

megfelelő korrekciós intézkedéseket, és le 

nem zárult a rendőrségi vizsgálat; 

245. sajnálja, hogy a Számvevőszék 

szerint1 a közbeszerzési szabályok 

megsértése 2009-től kezdve állandó és 

jelentős hibaforrás; 

 

 1A Számvevőszék 10/2015. sz. különjelentése a 

kohézió területén elkövetett közbeszerzési hibák 

problémájának kezelésére a tagállamok és a 

Bizottság által tett intézkedésekről. 

Or. en 



 

AM\1092846HU.doc  PE579.919v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/54 

Módosítás  54 

Martina Dlabajová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Határozatra irányuló javaslat 

259 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

259. emlékeztet, hogy a Cseh 

Számvevőszék a 2014 és 2020 közötti 

időszakra vonatkozó nyomonkövetési 

rendszerrel kapcsolatos közbeszerzési 

eljárásról szóló OPTP/2014/SM/01. számú 

jelentésében, amelyet 2015 áprilisában 

nyújtottak be a Bizottságnak, több mint 9 

millió euró összegű indokolatlan 

kiadásról tesz említést; üdvözli, hogy a 

Bizottság figyelmeztető levélben helyezte 

kilátásba a kifizetések esetleges 

megszakítását, és felhívta a cseh 

hatóságokat a megfelelő pénzügyi 

korrekciók alkalmazására; tudni kívánja, 

hogy miként értékelte a helyzetet az 

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF); 

259. emlékeztet az ellenőrzési hatóságok 

Bizottsághoz benyújtott jelentéseire, és 

üdvözli, hogy a Bizottság 27 figyelmeztető 

levélben helyezte kilátásba a kifizetések 

esetleges megszakítását (16-ot a 

Regionális és Várospolitikai 

Főigazgatóság, míg 11-et a 

Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 

Társadalmi Befogadás Főigazgatósága 

küldött ki), és felhívta az illetékes 

hatóságokat a megfelelő pénzügyi 

korrekciók alkalmazására; tudni kívánja, 

hogy miként értékelte a helyzetet az 

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/55 

Módosítás  55 

Martina Dlabajová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Határozatra irányuló javaslat 

334 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

334.  súlyos aggodalommal veszi 

tudomásul, hogy az EAMR szerint 

az uniós küldöttségek által vezetett 

2598 projekt közül: 

–  805 projekt 13,7 milliárd euró 

értékben (a teljes összeg 

45,53%-a) késedelmet szenved, 

–  610 projekt 9,9 milliárd euró 

értékben (32,96%) nem fogja 

elérni az eredetileg kitűzött 

célokat, 

–  500 projekt 8,6 milliárd euró 

értékben (29%) késedelmet 

szenved és nem fogja elérni az 

eredetileg kitűzött célokat, 

–  915 projekt 15 milliárd euró 

értékben (50%) vagy 

késedelmet szenved vagy nem 

fogja elérni az eredetileg 

kitűzött célokat, 

–  a leginkább problematikus 

projektek közel egyötödét 

költségvetés-támogatási 

fellépések teszik ki; 

 

törölve 
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Or. en 

 

 


