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28.11.2016 A8-0346/1 

Módosítás  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0346/2016 

Jens Geier 

A rendkívüli tartalék igénybevétele 2017-ben 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bevezető hivatkozás (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 tekintettel a Bizottság „a pénzügyi keret 

2017-re vonatkozó technikai kiigazítása a 

GNI alakulásának megfelelően és a 

kohéziós politikai keretek kiigazítása” 

témában készült, 2016. június 30-i 

közleményére (COM(2016) 311), 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Módosítás  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0346/2016 

Jens Geier 

A rendkívüli tartalék igénybevétele 2017-ben 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel a Bizottság a további és előre 

nem látott kötelezettségvállalási igények 

összes finanszírozási lehetőségének 

megvizsgálását követően az általa készített 

költségvetési tervezetben javasolta a 

rendkívüli tartalék 1 164,4 millió EUR 

összegű igénybevételét, az Európai Unió 

2017. évi pénzügyi évre vonatkozó 

általános költségvetése 3. fejezetének 

kiadásaihoz kapcsolódó 

kötelezettségvállalási előirányzatoknak a 

folyó árakon 2 578 millió eurós kifizetési 

felső határ feletti kiegészítése céljából; 

A. mivel a Bizottság a további és előre 

nem látott kötelezettségvállalási igények 

majdnem összes finanszírozási 

lehetőségének megvizsgálását követően az 

általa készített költségvetési tervezetben 

javasolta a 2017-re maximálisan 4 496,8 

millió EUR összegűre becsült rendkívüli 

tartalék 1 164,4 millió EUR összegű 

igénybevételét, az Európai Unió 2017. évi 

pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetése 3. fejezetének kiadásaihoz 

kapcsolódó kötelezettségvállalási 

előirányzatoknak a folyó árakon 2 578 

millió eurós kifizetési felső határ feletti 

kiegészítése céljából; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Módosítás  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0346/2016 

Jens Geier 

A rendkívüli tartalék igénybevétele 2017-ben 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A a preambulumbekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Aa. mivel a rendkívüli tartalék 

igénybevétele utolsó megoldási lehetőség, 

és mozgósítására mielőbb szükség van az 

új, különösen az 1a és 1b tételekhez 

tartozó előirányzatok iránti becsült 

szükségletek kiegészítéséhez; súlyos 

aggodalmának ad hangot, különösen a 

megosztott igazgatás hatálya alá eső uniós 

programok késedelemmel történő 

végrehajtása miatt, ami ahhoz vezet, hogy 

a jelenlegi többéves pénzügyi keret vége 

felé jelentősen fel fognak halmozódni a 

kifizetési kérelmek; mivel a Bizottság arra 

a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi 

előrejelzések szerint a módosított, 2020-ig 

felmerülő kifizetési szükségletek csak 

akkor elégíthetők ki a jelenlegi felső 

határokon belül, ha a kifizetésekre 

vonatkozó összesített tartalékot teljesen 

felhasználják (és elővigyázatosságból 

megszüntetik az éves korlátokat), illetve 

ha a különleges eszközök javára történő 

kifizetéseket a felső határok fölött veszik 

figyelembe; mivel ezért az utóbbi kérdést a 

többéves pénzügyi keret felülvizsgálata 

keretében véglegesen és egyértelműen 

rendezni kell; 

Or. en 
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