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20.4.2016 A8-0140/56 

Módosítás  56 

Martina Dlabajová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

345 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

345. aggodalmának ad hangot a 

harmadik országokban a külső 

támogatások uniós kezelése miatt; 

rámutat, hogy minden második eurót 

késedelmesen fizetnek ki (a legutóbbi 

jelentéstétel időpontjában ez 805 projekt 

volt), minden harmadik euró nem éri el a 

tervezett célt (610 projekt), minden 

negyedik euróra pedig mindkettő igaz 

(500 projekt); aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy a költségvetési támogatás 

esetén az intézkedések majdnem egyötöde 

(18,5 %) késedelmes, és nem éri el a 

célokat – az Európai Fejlesztési Alap 

projektjeinek majdnem felénél ugyanezek 

a végrehajtási problémák jelentkeznek; 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 

problémás projekteknél kevésbé gyakran 

tesznek látogatást, mint a problémamentes 

projekteknél; felkéri a Bizottságot, hogy 

készítsen aktuális jelentést a projektek 

helyzetéről, és felszólítja, hogy vonja be a 

jelentéstételbe a szomszédságpolitikai 

támogatás programjait is; 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/57 

Módosítás  57 

Martina Dlabajová 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

387 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

387. úgy véli, hogy a cseh Regionális 

Fejlesztési Minisztérium egyik korábbi 

alkalmazottja, Crețu biztos kabinetjének 

jelenlegi tagja nem követheti a cseh 

regionális politikai ügyeket, mivel egy 

ilyen feladatkör összeférhetetlenségnek 

minősülhet; 

387. úgy véli, hogy helyénvaló volna, ha a 

biztosok kabinetjébe felvett kormányzati 

alkalmazottak feladatai nem terjednének 

ki a saját tagországukkal való 

kapcsolattartásra, kivéve, ha vizsgálatnak 

vetik alá őket a Bizottság jogos érdekeivel 

való bármilyen lehetséges 

összeférhetetlenség szempontjából; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/58 

Módosítás  58 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

209 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

209. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 

munkanélküliségi ráta (különösen a hosszú 

távú munkanélküliség), valamint a nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő fiatalok százalékos aránya a 

munkaerőpiac egyensúlyhiányára utalhat; 

megjegyzi, hogy az Unión belül a tartós 

munkanélküliek (aktív népességhez 

viszonyított) aránya Görögországban 

(19,5 %), Spanyolországban (12,9 %), 

Horvátországban (10,1 %), Szlovákiában 

(9,3%) és Portugáliában (8,4 %) a 

legmagasabb, míg az uniós átlag 5,1 %; és 

hogy a nem foglalkoztatott, oktatásban és 

képzésben nem részesülő fiatalok aránya 

Cipruson (33,7 %), Bulgáriában (30,9 %), 

Magyarországon (30,3 %), 

Görögországban (30,0 %) és Romániában 

(26,9 %) a legmagasabb, míg az uniós átlag 

16,37 %; 

209. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 

munkanélküliségi ráta (különösen a hosszú 

távú munkanélküliség), valamint a nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő fiatalok százalékos aránya a 

munkaerőpiac egyensúlyhiányára, 

valamint a fogyasztói kereslet és az állami 

beruházások megszorító politikákból 

fakadó hiányára utalhat; megjegyzi, hogy 

az Unión belül a tartós munkanélküliek 

(aktív népességhez viszonyított) aránya 

Görögországban (19,5 %), 

Spanyolországban (12,9 %), 

Horvátországban (10,1 %), Szlovákiában 

(9,3 %) és Portugáliában (8,4 %) a 

legmagasabb, míg az uniós átlag 5,1 %; és 

hogy a nem foglalkoztatott, oktatásban és 

képzésben nem részesülő fiatalok aránya 

Cipruson (33,7 %), Bulgáriában (30,9 %), 

Magyarországon (30,3 %), 

Görögországban (30,0 %) és Romániában 

(26,9 %) a legmagasabb, míg az uniós átlag 

16,37 %; 

Or. en 

 

 


