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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.7.2016 A8-0224/3 

Módosítás  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni 

felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően 

2015/2353(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E a preambulumbekezdés (new) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 mivel az Egyesült Királyság az egyik 

legnagyobb nettó befizetője az uniós 

költségvetésnek, és a brit állampolgárok 

által 2016. június 23-án hozott azon 

döntésnek, hogy kilépnek az Európai 

Unióból, jelentős hatása lesz az EU 

forrásaira; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/4 

Módosítás  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni 

felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően 

2015/2353(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. hangsúlyozza, hogy válaszul erre a 

nyomasztó problémára, az új Bizottság 

2014-ben javaslatot tett egy európai 

beruházási tervre és az ESBA 

létrehozására, 315 milliárd EUR 

mozgósítása céljából, a reálgazdaságban 

végrehajtott új beruházásként; megismétli 

az ESBA iránti erős elkötelezettségét, 

amely várhatóan erőteljes és célzott 

lendületet fog adni a növekedést és a 

munkahelyteremtést előmozdító gazdasági 

szektornak; megállapítja, hogy már 

jelentős számú projektet jóváhagytak, 

amelyek végrehajtása folyamatban van; 

megjegyzi, hogy az Unió által az ESBA 

számára nyújtott garanciát az Unió 

költségvetésében elkülönített 8 milliárd 

eurós garanciaalap fedezi; 

15. hangsúlyozza, hogy válaszul erre a 

nyomasztó problémára, az új Bizottság 

2014-ben javaslatot tett egy európai 

beruházási tervre és az ESBA 

létrehozására, 315 milliárd EUR 

mozgósítása céljából, a reálgazdaságban 

végrehajtott új beruházásként; megjegyzi 

ugyanakkor, hogy az EFSI általi 

támogatásra kiválasztott projektek 

egyáltalán nem jelentenek új 

beruházásokat a reálgazdaságban, hanem 

inkább olyan, már korábban elindított 

projektek refinanszírozását biztosítják, 

amelyek gazdasági, társadalmi és 

környezeti fenntarthatósága kétségbe 

vonható; hangsúlyozza továbbá, hogy az 

Unió által az EFSI számára nyújtott 

garanciát az Unió költségvetésében 

elkülönített 8 milliárd eurós garanciaalap 

fedezi, amely olyan programoktól vont el 

forrásokat, mint a Horizont 2020 és az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

(CEF); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Módosítás  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni 

felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően 

2015/2353(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. határozottan támogatja az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés (YEI) 

folytatását, amely képes azonnali választ 

adni az ifjúsági munkanélküliség elleni 

küzdelemben, a folyamatos kiértékelés 

eredményeként végrehajtott szükséges 

kiigazításokat követően; úgy véli, hogy ezt 

csak az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezésre vonatkozó 

kötelezettségvállalási előirányzatok 

legalább a program első két évében 

évenként elkülönítettel megegyező 

szintjének (6 milliárd EUR 

előreütemezése 2014–2015-ben) 

biztosításával lehet elérni a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret hátralévő éveiben, 

a Bizottság közelgő értékelésének 

függvényében; megjegyzi, hogy ezzel 

együtt át fel kell emelni az 1b. alfejezet 

(„Gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió”) felső határait, mivel semmiféle 

tartalék nem áll rendelkezésre; 

43. úgy véli, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés (YEI), 

amely képes azonnali választ adni az 

ifjúsági munkanélküliség elleni 

küzdelemben, mind ez idáig nem 

teljesítette a céljait; úgy véli, hogy az 

ifjúsági foglalkoztatás támogatásának 

célkitűzését csak a közös valuta által 

előidézett egyensúlyhiányok 

megoldásával, az EU által előírt gazdasági 

és szociális korlátok megszüntetésével és 

jelentős közberuházások megvalósításával 

lehet teljesíteni; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Módosítás  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni 

felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően 

2015/2353(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 49a. elengedhetetlennek tartja, hogy 

különböző megoldások segítségével 

kezeljék a kifizetések problémáját, például 

a kevésbé fontos programok jövőbeni 

kötelezettségvállalásainak 

befagyasztásával, amíg rendezésre nem 

kerül valamennyi fennálló hátralék; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/7 

Módosítás  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni 

felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően 

2015/2353(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 62a. felszólítja az Európai Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy vizsgálják meg, mely 

programokat lehet hatékonyabban 

finanszírozni és végrehajtani uniós 

szinten, és melyek azok, amelyek esetében 

a nemzeti szint ésszerűbb és jobban 

megfelel a szubszidiaritás elvének; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/8 

Módosítás  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni 

felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően 

2015/2353(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a 

GNI-hozzájárulások részarányát az Unió 

költségvetésében, hogy ki lehessen szállni 

a tagállamok „méltányos megtérülés”-

szemléletű megközelítési módjából; 

hangsúlyozza, hogy ez csökkentené a 

nemzeti kincstárakra nehezedő terheket és 

ezáltal elérhetővé tenné az érintett 

erőforrásokat a tagállamok nemzeti 

költségvetései számára; emlékeztet arra, 

hogy a jelenlegi héaalapú saját forrás 

túlságosan bonyolult és lényegében egy 

második GNI-hozzájárulás, és ezért 

felszólít ennek a saját erőforrásnak vagy a 

lényegi megreformálására, vagy pedig 

teljes megszüntetésére; szükségesnek tartja 

azonban a GNI-hozzájárulások megtartását 

a költségvetés elemeként, mivel 

kiegyenlítő hozzájárulásként szükség van 

annak funkciójára; 

75. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a 

GNI-hozzájárulások részarányát az Unió 

költségvetésében, hogy ki lehessen szállni 

a tagállamok „méltányos megtérülés”-

szemléletű megközelítési módjából; 

hangsúlyozza, hogy ez csökkentené a 

nemzeti kincstárakra nehezedő terheket és 

ezáltal elérhetővé tenné az érintett 

erőforrásokat a tagállamok nemzeti 

költségvetései számára; emlékeztet arra, 

hogy a jelenlegi héaalapú saját forrás 

túlságosan bonyolult és lényegében egy 

második GNI-hozzájárulás, és ezért 

felszólít ennek a saját erőforrásnak vagy a 

lényegi megreformálására, vagy pedig 

teljes megszüntetésére; szükségesnek tartja 

azonban a GNI-hozzájárulások megtartását 

a költségvetés elemeként, mivel 

kiegyenlítő hozzájárulásként szükség van 

annak funkciójára; hangsúlyozza, hogy az 

uniós költségvetési bevételeket érintő 

változások nem gyakorolhatnak 

kedvezőtlen hatást a polgárokra; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Módosítás  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni 

felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően 

2015/2353(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80a. elutasítja egy külön költségvetés 

létrehozását az euróövezet számára, mivel 

az tovább erősítené az eurót használó 

államok és a saját valutájukat megőrző 

országok közötti jelentős különbségeket és 

a demokratikus nemzeti szuverenitás 

további feladásához vezetne a technokrata 

formációk számára; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Módosítás  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni 

felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően 

2015/2353(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

82a bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 82a. úgy véli, hogy a költségvetésben nem 

szereplő kezdeményezések 

finanszírozásakor első lehetőségként 

mindig a meglévő, nem kiemelt 

költségvetési sorokból történő 

újraelosztáshoz, valamint a pazarlás és a 

rossz gazdálkodás elleni küzdelemhez kell 

folyamodni; 

Or. en 

 

 


