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4.7.2016 A8-0224/11 

Módosítás  11 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE 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; 

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; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Módosítás  12 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE 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 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. meggyőződése, hogy miközben teljes 

mértékben támogatja az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) átfogó politikai 

és pénzügyi támogatásának gondolatát, az 

Unió költségvetése nem finanszírozhat új 

kezdeményezéseket a már érvényben lévő 

uniós programok és politikák rovására; 

szándékában áll teljesíteni azt a 

kötelezettségvállalását, hogy teljes 

mértékben ellentételezi az Európai 

Stratégiai Befektetési Alappal kapcsolatos, 

a Horizont 2020 és a CEF programot érintő 

csökkentéseket, hogy teljesíthessék 

célkitűzéseiket, amint erről alig két évvel 

ezelőtt megállapodás született, valamint az 

EU elérhesse kutatási és innovációs céljait; 

ebben az összefüggésben hangsúlyozza, 

hogy ez a kompenzáció nem 

befolyásolhatja az 1a. alfejezet 

(„Versenyképesség a növekedésért és a 

foglalkoztatásért”) alá tartozó egyéb 

programok finanszírozási szintjét, 

rámutatva vitathatatlan hozzájárulásukra a 

növekedéshez, munkahelyteremtéshez és 

versenyképességhez; úgy véli, hogy az 1a. 

alfejezeten belüli mozgástér nem elegendő 

ezen igények kielégítéséhez, ezért ezen 

alfejezet felső határának megemelését 

szorgalmazza; 

42. hangsúlyozza ezért, hogy a többéves 

pénzügyi keret átdolgozására irányuló 

maximalista megközelítés a többéves 

pénzügyi keretnek a saját források felső 

értékhatáráig való megemeléséhez 

vezethet (az uniós GNI 1,29%-a a 

kötelezettségvállalások szintjén), ami a 

beruházások megközelítőleg 150 milliárd 

eurós növelésével járna annak érdekében, 

hogy elérjék az Európa 2020 stratégiában 

foglalt célokat, és teljesítsék az Unió 

nemzetközi kötelezettségvállalásait, 

például a COP 21 keretében tett 

kötelezettségvállalásokat és az utólagos 

millenniumi fejlesztési célokat; ezért 

ismételten hangot ad azon véleményének, 

hogy a kezdeti bizottsági javaslat, amelyet 

később 85 milliárd euróval csökkentettek, 

nem volt elegendő az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedésre 

vonatkozó uniós stratégiához kapcsolódó 

meglévő politikai prioritások, a Lisszaboni 

Szerződés által előírt új feladatok vagy az 

előre nem látható események 

finanszírozására, nem beszélve a maga az 

Európai Tanács által meghatározott 

politikai célkitűzésekről és 

kötelezettségvállalásokról; ezért úgy véli, 

hogy az átdolgozás kimenetele logikusan e 

két alsó és felső határ között fog végződni; 
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meggyőződése, hogy miközben teljes 

mértékben támogatja az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) átfogó politikai 

és pénzügyi támogatásának gondolatát, az 

Unió költségvetése nem finanszírozhat új 

kezdeményezéseket a már érvényben lévő 

uniós programok és politikák rovására; 

szándékában áll teljesíteni azt a 

kötelezettségvállalását, hogy teljes 

mértékben ellentételezi az Európai 

Stratégiai Befektetési Alappal kapcsolatos, 

a Horizont 2020 és a CEF programot érintő 

csökkentéseket, hogy teljesíthessék 

célkitűzéseiket, amint erről alig két évvel 

ezelőtt megállapodás született, valamint az 

EU elérhesse kutatási és innovációs céljait; 

ebben az összefüggésben hangsúlyozza, 

hogy ez a kompenzáció nem 

befolyásolhatja az 1a. alfejezet 

(„Versenyképesség a növekedésért és a 

foglalkoztatásért”) alá tartozó egyéb 

programok finanszírozási szintjét, 

rámutatva vitathatatlan hozzájárulásukra a 

növekedéshez, munkahelyteremtéshez és 

versenyképességhez; úgy véli, hogy az 1a. 

alfejezeten belüli mozgástér nem elegendő 

ezen igények kielégítéséhez, ezért ezen 

alfejezet felső határának megemelését 

szorgalmazza; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Módosítás  13 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE 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 

47 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  47a. megismétli, hogy a humanitárius 

kihívások megoldása érdekében tett 

intézkedések nem válhatnak kárára az 

Unió egyéb területeken folytatott 

fejlesztési finanszírozásának és 

politikájának; 

Or. en 



 

AM\1100077HU.doc  PE585.330v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/14 

Módosítás  14 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE 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 

47 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  47b. úgy véli, hogy az új politikai 

prioritásokat nem szabad a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret már jóváhagyott 

programjainak (például a Horizont 2020, 

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, 

a COSME, a Galileo és a Kopernikusz), 

illetve az előzetesen előirányzott, és teljes 

körűen végrehajtandó nemzeti 

keretösszegek kárára kijelölni; 

hangsúlyozza azonban, hogy az ITER 

költségvetése nagyobb az energia terén 

eszközölt összes többi K+F beruházás 

költségvetésénél; rendkívül sajnálatosnak 

tartja, hogy bizonyos tagállamok az ITER 

költségeinek növekedése miatt 

kénytelenek felülvizsgálni a kutatással 

kapcsolatos finanszírozási prioritásaikat; 

hangsúlyozza, hogy a Parlament 

szavazással döntött arról, hogy nem 

hagyja jóvá az ITER 2014. évi 

beszámolóját rossz gazdálkodás, 

késedelmek és túlzott költségek miatt; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Módosítás  15 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE 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 

47 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  47c. határozottan úgy véli, hogy az 

energiával kapcsolatos K+F terén az 

ITER a legnagyobb hibás uniós 

beruházás; kéri az ITER-re szánt források 

leállítást és átcsoportosítását olyan 

fenntartható energetikai megoldások 

fejlesztésére és megvalósítására, amelyek 

már most vagy a közeli jövőben 

rendelkezésre állnak, a 2020-as éghajlati 

és energetikai célokhoz való eredményes 

hozzájárulás érdekében; 

Or. en 



 

AM\1100077HU.doc  PE585.330v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/16 

Módosítás  16 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE 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 

47 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  47d. nagyobb pénzügyi támogatást kér a 

polgárokat közvetlenül érintő három 

európai program, a Kreatív Európa, az 

Európa a polgárokért és az Erasmus+ 

számára, mivel e programok új 

támogatási csatornákat hoznak létre a 

menekültek integrációjával és oktatásával 

kapcsolatos jelenlegi helyzetre való 

reagáláshoz, valamint az Unió és a 

tagállamok által irányított, az általános 

társadalmi helyzet, a kölcsönös megértés 

és a különböző társadalmainkon belüli 

együttélés javítását célzó fellépések 

előterében állnak; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Módosítás  17 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE 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 

48 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. úgy véli, hogy sürgős cselekvésre van 

szükség egy újabb kifizetési válság 

megelőzése érdekében, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret végéhez 

közeledve bekövetkezhet; szilárd 

meggyőződése, hogy mindent meg kell 

tenni a kifizetetlen számlák 

felhalmozódásának elkerülése érdekében, 

ami az előző időszak során egyszer már 

megtörtént; hangsúlyozza azonban, hogy a 

kifizetési igények szokásos csúcsának 

elérésével egy időben jelentős nyomás 

várható a többéves pénzügyi keret második 

felének kifizetéseit illetően; úgy véli, hogy 

a szokásosnál nagyobb nyomás oka többek 

közt a rendkívüli tartalék ellentételezése a 

2018–2020. évi kifizetésekre vonatkozó, 

már így is szigorú felső határok mellett, a 

megosztott igazgatás hatálya alá tartozó új 

programok – köztük az IFK – elindításában 

tapasztalható jelentős késlekedés, az EFSI 

kifizetési profilja, valamint a migrációs és 

menekültválság kapcsán vállalt, a 

közelmúltban megnövelt 

kötelezettségeknek megfelelő további 

kifizetések; 

48. hangsúlyozza ezért, hogy a többéves 

pénzügyi keret átdolgozására irányuló 

maximalista megközelítés a többéves 

pénzügyi keretnek a saját források felső 

értékhatáráig való megemeléséhez 

vezethet (az uniós GNI 1,23%-a a 

kifizetések szintjén), ami megközelítőleg 

további 120 milliárd eurót eredményezne;  

ezért ismételten hangot ad azon 

véleményének, hogy a kezdeti bizottsági 

javaslat, amelyet később 91 milliárd 

euróval csökkentettek, nem volt elegendő 

a kötelezettségvállalások és a kifizetések 

közötti különbség megszüntetésére és a 

fennálló kötelezettségvállalások 

csökkentésére; ezért úgy véli, hogy az 

átdolgozás kimenetele logikusan e két alsó 

és felső határ között fog végződni; úgy 

véli, hogy sürgős cselekvésre van szükség 

egy újabb kifizetési válság megelőzése 

érdekében, amely a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret végéhez közeledve 

bekövetkezhet; szilárd meggyőződése, 

hogy mindent meg kell tenni a kifizetetlen 

számlák felhalmozódásának elkerülése 

érdekében, ami az előző időszak során 

egyszer már megtörtént; hangsúlyozza 

azonban, hogy a kifizetési igények 

szokásos csúcsának elérésével egy időben 

jelentős nyomás várható a többéves 
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pénzügyi keret második felének kifizetéseit 

illetően; úgy véli, hogy a szokásosnál 

nagyobb nyomás oka többek közt a 

rendkívüli tartalék ellentételezése a 2018–

2020. évi kifizetésekre vonatkozó, már így 

is szigorú felső határok mellett, a 

megosztott igazgatás hatálya alá tartozó új 

programok – köztük az IFK – elindításában 

tapasztalható jelentős késlekedés, az EFSI 

kifizetési profilja, valamint a migrációs és 

menekültválság kapcsán vállalt, a 

közelmúltban megnövelt 

kötelezettségeknek megfelelő további 

kifizetések; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Módosítás  18 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Report 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 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. felhívja a figyelmet arra, hogy az 

ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezményének (COP21) részes felei 

által Párizsban elért megállapodás egy 

egyetemes, kötelező érvényű, dinamikus és 

differenciált megállapodás az 

éghajlatváltozás jelentette kihívással való 

szembenézés érdekében; megjegyzi 

továbbá, hogy a párizsi megállapodás 

értelmében uniós finanszírozást kell 

elkülöníteni a fejlődő országok 

éghajlatváltozással szembeni fellépéseinek 

támogatására; hangsúlyozza, hogy COP21-

ből adódó lehetséges intézkedések 

finanszírozásának ki kell egészítenie az 

éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés 

jelenlegi finanszírozását, és felszólítja a 

Bizottságot, hogy a felülvizsgálat előtt 

kellő időben mutassa be végrehajtási 

stratégiáját és első értékelését a COP21 

megállapodásnak az Unió költségvetésére 

gyakorolt lehetséges hatásairól; 

hangsúlyozza továbbá, hogy a többéves 

pénzügyi keret felülvizsgálata kiváló 

lehetőséget teremt azon célkitűzés 

elérésének biztosítására, hogy a kiadások 

20%-át az éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépésre fordítsák, valamint a küszöb 

esetleges megemelésére, összhangban az 

Uniónak a COP 21 konferencián tett 

60. felhívja a figyelmet arra, hogy az 

ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezményének (COP21) részes felei 

által Párizsban elért megállapodás egy 

egyetemes, kötelező érvényű, dinamikus és 

differenciált megállapodás az 

éghajlatváltozás jelentette kihívással való 

szembenézés érdekében; megjegyzi 

továbbá, hogy a párizsi megállapodás 

értelmében uniós finanszírozást kell 

elkülöníteni a fejlődő országok 

éghajlatváltozással szembeni fellépéseinek 

támogatására; hangsúlyozza, hogy COP21-

ből adódó lehetséges intézkedések 

finanszírozásának ki kell egészítenie az 

éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés 

jelenlegi finanszírozását, és felszólítja a 

Bizottságot, hogy a felülvizsgálat előtt 

kellő időben mutassa be végrehajtási 

stratégiáját és első értékelését a COP21 

megállapodásnak az Unió költségvetésére 

gyakorolt lehetséges hatásairól; 

hangsúlyozza továbbá, hogy a többéves 

pénzügyi keret felülvizsgálata kiváló 

lehetőséget teremt arra, hogy az uniós 

költségvetésben haladéktalanul emeljék 

meg a kiadásokat 20%-ról 30%-ra, 

megfelelve a 2015 decemberében 

Párizsban tett uniós 

kötelezettségvállalásoknak; felhívja a 
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nemzetközi kötelezettségvállalásaival; 

felhívja a Bizottságot az éghajlat-változási 

politika általános érvényesítését szolgáló 

mechanizmus teljes körű működésének 

garantálására, továbbá az ehhez kapcsolódó 

kiadások nyomon követésére szolgáló 

módszer javítására; emlékeztet továbbá 

arra, hogy az Unió elkötelezett az ENSZ 

biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiai 

tervének végrehajtása mellett, és 

hangsúlyozza, hogy elegendő forrást kell 

elkülönítenie ez irányú 

kötelezettségvállalásainak teljesítésére; 

Bizottságot az éghajlat-változási politika 

általános érvényesítését szolgáló 

mechanizmus teljes körű működésének 

garantálására, továbbá az ehhez kapcsolódó 

kiadások nyomon követésére szolgáló 

módszer javítására; emlékeztet továbbá 

arra, hogy az Unió elkötelezett az ENSZ 

biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiai 

tervének végrehajtása mellett, és 

hangsúlyozza, hogy elegendő forrást kell 

elkülönítenie ez irányú 

kötelezettségvállalásainak teljesítésére; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Módosítás  19 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE 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 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. ragaszkodik ahhoz, hogy a következő 

többéves pénzügyi keret elfogadásához 

vezető jogalkotási folyamat az Európai 

Parlament és a Tanács közötti kimerítő 

tárgyalásokat követően 2018 végéig 

lezáruljon; hangsúlyozza, hogy az időben 

elfogadott többéves pénzügyi keret 

lehetővé fogja tenni, hogy az összes új 

program késedelem nélkül elindulhasson 

2021. január 1-jén; hangsúlyozza a nemzeti 

parlamentek és az európai polgárok 

megfelelőbb tájékoztatásának 

szükségességét a következő többéves 

pénzügyi kerettel kapcsolatos kihívásokról, 

adott esetben egy intézményközi és 

parlamentközi konferencia révén; 

86. hangsúlyozza, hogy az időben 

elfogadott többéves pénzügyi keret 

lehetővé fogja tenni, hogy az összes új 

program késedelem nélkül elindulhasson 

2021. január 1-jén; hangsúlyozza a nemzeti 

parlamentek és az európai polgárok 

megfelelőbb tájékoztatásának 

szükségességét a következő többéves 

pénzügyi kerettel kapcsolatos kihívásokról, 

adott esetben egy intézményközi és 

parlamentközi konferencia révén; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Módosítás  20 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE 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 

86 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  86a. felhívja a figyelmet arra, hogy az 

ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezménye 196 részes fele által 

2015. december 12-én, Párizsban elért 

megállapodás egy egyetemes, kötelező 

érvényű, dinamikus és differenciált 

megállapodás az éghajlatváltozás 

jelentette kihívással való szembenézés 

érdekében; felszólítja a Bizottságot, hogy 

az átdolgozás előtt kellő időben nyújtsa be 

első értékelését a COP21 

megállapodásnak az Unió költségvetésére 

gyakorolt lehetséges hatásairól; felszólítja 

a Bizottságot, hogy az éghajlatváltozás 

elleni globális küzdelemről szóló párizsi 

egyezmény fényében és az Unió vezető 

szerepvállalásának kidomborítása 

érdekében a 2020 utáni többéves pénzügyi 

keretre vonatkozóan növelje 50%-ra az 

éghajlatváltozással összefüggő kiadásokat 

az uniós költségvetésben, és javítsa az 

ilyen kiadások nyomon követésének 

jelenlegi módszerét; 

Or. en 

 

 


