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4.7.2016 A8-0224/21 

Módosítás  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

a GUE/NGL 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 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ca. mivel az egyesült királysági 

népszavazás eredménye azt mutatja, hogy 

másik Európára van szükség, amelyet a 

nép egyetértésével kell felépíteni, aki 

konkrét döntéseket vár – olyan szociális 

területeken, mint a foglalkoztatás, az 

átláthatóság és a jólét – és elutasítja a 

megszorító intézkedéseket; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Módosítás  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL 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 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret 

2016. évi felülvizsgálatának számba kell 

vennie számos súlyos válságot és új 

politikai kezdeményezést és azok 

költségvetési következményeit, amelyekkel 

a többéves pénzügyi keret elfogadásakor 

nem számoltak; megemlíti többek között a 

migrációt és a menekültválságot, a külső 

vészhelyzeteket, a belső biztonsági 

kérdéseket, a mezőgazdasági válságot, az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

(ESBA) finanszírozását, az uniós 

költségvetés kifizetési válságát, a 

munkanélküliség tartósan magas szintjét, 

különösen a fiatalok körében, valamint a 

szegénységet és a társadalmi kirekesztést; 

rámutat továbbá a közelmúltban elfogadott 

nemzetközi éghajlatváltozási 

megállapodásra és a fejlesztési politikára 

nehezedő egyre nagyobb nyomásra; 

megállapítja, hogy a további sürgető 

szükségletek finanszírozása érdekében 

szükségesnek tartották, hogy példátlan 

mértékben támaszkodjunk a többéves 

pénzügyi keret rugalmassági 

mechanizmusaira és különleges eszközeire, 

mivel a többéves pénzügyi keret felső 

határai túlságosan szorosnak bizonyultak 

6. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret 

2016. évi felülvizsgálatának számba kell 

vennie számos súlyos válságot és új 

politikai kezdeményezést és azok 

költségvetési következményeit, amelyekkel 

a többéves pénzügyi keret elfogadásakor 

nem számoltak; megemlíti többek között a 

migrációt és a menekültválságot, a súlyos 

pénzügyi válságot és a szélsőséges 

megszorítási politikákat, a külső 

vészhelyzeteket, a belső biztonsági 

kérdéseket, a mezőgazdasági válságot, az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

(ESBA) finanszírozását, az uniós 

költségvetés kifizetési válságát, a 

munkanélküliség tartósan magas szintjét, 

különösen a fiatalok körében, valamint a 

szegénységet és a társadalmi kirekesztést; 

rámutat továbbá a közelmúltban elfogadott 

nemzetközi éghajlatváltozási 

megállapodásra és a fejlesztési politikára 

nehezedő egyre nagyobb nyomásra; 

megállapítja, hogy a további sürgető 

szükségletek finanszírozása érdekében 

szükségesnek tartották, hogy példátlan 

mértékben támaszkodjunk a többéves 

pénzügyi keret rugalmassági 

mechanizmusaira és különleges eszközeire, 
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egyes fejezetekben; úgy véli, hogy az 

elmúlt két évben a többéves pénzügyi keret 

lényegében teljesítőképességének határain 

mozog; 

mivel a többéves pénzügyi keret felső 

határai túlságosan szorosnak bizonyultak 

egyes fejezetekben; úgy véli, hogy az 

elmúlt két évben a többéves pénzügyi keret 

lényegében teljesítőképességének határain 

mozog; 

 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Módosítás  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL 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 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret 

2016. évi felülvizsgálatának számba kell 

vennie számos súlyos válságot és új 

politikai kezdeményezést és azok 

költségvetési következményeit, amelyekkel 

a többéves pénzügyi keret elfogadásakor 

nem számoltak; megemlíti többek között a 

migrációt és a menekültválságot, a külső 

vészhelyzeteket, a belső biztonsági 

kérdéseket, a mezőgazdasági válságot, az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

(ESBA) finanszírozását, az uniós 

költségvetés kifizetési válságát, a 

munkanélküliség tartósan magas szintjét, 

különösen a fiatalok körében, valamint a 

szegénységet és a társadalmi kirekesztést; 

rámutat továbbá a közelmúltban elfogadott 

nemzetközi éghajlatváltozási 

megállapodásra és a fejlesztési politikára 

nehezedő egyre nagyobb nyomásra; 

megállapítja, hogy a további sürgető 

szükségletek finanszírozása érdekében 

szükségesnek tartották, hogy példátlan 

mértékben támaszkodjunk a többéves 

pénzügyi keret rugalmassági 

mechanizmusaira és különleges eszközeire, 

mivel a többéves pénzügyi keret felső 

6. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret 

2016. évi felülvizsgálatának számba kell 

vennie számos súlyos válságot és új 

politikai kezdeményezést és azok 

költségvetési következményeit, amelyekkel 

a többéves pénzügyi keret elfogadásakor 

nem számoltak; megemlíti többek között a 

súlyos gazdasági és pénzügyi válságot, a 

tagállamokon és régiókon belüli, illetve a 

tagállamok és régiók közötti növekvő 

egyenlőtlenséget, a migrációt és a 

menekültválságot, a külső vészhelyzeteket, 

a belső biztonsági kérdéseket, a 

mezőgazdasági válságot, az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

finanszírozását, az uniós költségvetés 

kifizetési válságát, a munkanélküliség 

tartósan magas szintjét, különösen a 

fiatalok körében, valamint a szegénységet 

és a társadalmi kirekesztést; rámutat 

továbbá a közelmúltban elfogadott 

nemzetközi éghajlatváltozási 

megállapodásra és a fejlesztési politikára 

nehezedő egyre nagyobb nyomásra; 

megállapítja, hogy a további sürgető 

szükségletek finanszírozása érdekében 

szükségesnek tartották, hogy példátlan 
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határai túlságosan szorosnak bizonyultak 

egyes fejezetekben; úgy véli, hogy az 

elmúlt két évben a többéves pénzügyi keret 

lényegében teljesítőképességének határain 

mozog; 

mértékben támaszkodjunk a többéves 

pénzügyi keret rugalmassági 

mechanizmusaira és különleges eszközeire, 

mivel a többéves pénzügyi keret felső 

határai túlságosan szorosnak bizonyultak 

egyes fejezetekben; úgy véli, hogy az 

elmúlt két évben a többéves pénzügyi keret 

lényegében teljesítőképességének határain 

mozog; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Módosítás  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

a GUE/NGL 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 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetésnek az uniós szakpolitikák 

politikai és stratégiai prioritásaihoz kell 

igazodnia, valamint biztosítania kell a 

hosszú távú prioritások és az új kihívások 

közötti egyensúlyt; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetésnek alapvető szerepet kell 

játszania a közösen elfogadott Európa 2020 

stratégia megvalósításában, amely jelzi a 

költségvetés fő irányvonalait és megadja 

annak átfogó prioritását; ezért úgy véli, 

hogy a többéves pénzügyi keret 

felülvizsgálatának egy arra vonatkozó 

minőségi elemzésre is ki kell terjednie, 

hogy elérték-e, illetve milyen mértékben 

érték el az e stratégiában meghatározott 

célokat; kitart amellett, hogy ehhez az 

értékeléshez olyan előrejelzéseknek kell 

társulniuk, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret fennmaradó éveiben az e 

stratégia támogatására előirányzott 

pénzügyi erőforrások elegendőek lesznek-e 

annak sikeres megvalósíthatóságához; 

7. hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetésnek az uniós szakpolitikák 

politikai és stratégiai prioritásaihoz kell 

igazodnia, valamint biztosítania kell a 

hosszú távú prioritások és az új kihívások 

közötti egyensúlyt; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetésnek alapvető szerepet kell 

játszania a közösen elfogadott Európa 2020 

stratégia megvalósításában, amely jelzi a 

költségvetés fő irányvonalait és megadja 

annak átfogó prioritását; ezért úgy véli, 

hogy a többéves pénzügyi keret 

felülvizsgálatának egy arra vonatkozó 

minőségi elemzésre is ki kell terjednie, 

hogy elérték-e, illetve milyen mértékben 

érték el az e stratégiában meghatározott 

célokat; kitart amellett, hogy ehhez az 

értékeléshez olyan előrejelzéseknek kell 

társulniuk, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret fennmaradó éveiben az e 

stratégia támogatására előirányzott 

pénzügyi erőforrások elegendőek lesznek-e 

és megfelelően lesznek-e elkülönítve 
annak sikeres megvalósíthatóságához; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Módosítás  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

a GUE/NGL 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 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. hangsúlyozza, hogy jelentős, de még 

mindig nem elegendő költségvetési 

eszközöket vetettek be a menekült- és 

migrációs válság kiváltó okainak a 4. 

fejezetben szereplő különleges uniós 

programok megerősítésén keresztül történő 

megoldása érdekében; emlékeztet a 

meghozott intézkedésekre, például arra, 

hogy 2015 folyamán 170 millió eurót 

átcsoportosítottak a migrációval és a 

menekültekkel kapcsolatos tevékenységek 

javára, ezenkívül 2016-ban jóváhagytak 

további 130 millió eurót a 4. fejezet alapján 

a migrációval és a menekültekkel 

kapcsolatos tevékenységekhez, továbbá 

átcsoportosítottak 430 millió eurót az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, a 

fejlesztési együttműködési eszköz és az 

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz 

alatt; emlékeztet továbbá, hogy a migráció 

és a menekültválság külső dimenziójának 

megoldása érdekében a Bizottság több 

különféle további javaslatot tett, amelyek 

hatást gyakorolnak az Unió 

költségvetésére, ilyen például az uniós 

vagyonkezelő alapok létrehozására 

vonatkozó javaslat (a Madad vagyonkezelő 

alap és a vészhelyzeti vagyonkezelő alap 

Afrika számára, amelynek becsült kezdeti 

költségvetési hatása 570 millió, illetve 405 

12. hangsúlyozza, hogy jelentős, de még 

mindig nem elegendő költségvetési 

eszközöket vetettek be a menekült- és 

migrációs válságnak a 4. fejezetben 

szereplő különleges uniós programok 

megerősítésén keresztül történő kezelése 

érdekében; emlékeztet a meghozott 

intézkedésekre, például arra, hogy 2015 

folyamán 170 millió eurót 

átcsoportosítottak a migrációval és a 

menekültekkel kapcsolatos tevékenységek 

javára, ezenkívül 2016-ban jóváhagytak 

további 130 millió eurót a 4. fejezet alapján 

a migrációval és a menekültekkel 

kapcsolatos tevékenységekhez, továbbá 

átcsoportosítottak 430 millió eurót az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, a 

fejlesztési együttműködési eszköz és az 

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz 

alatt; megjegyzi továbbá, hogy a Bizottság 

több különféle további javaslatot tett, 

amelyek hatást gyakorolnak az Unió 

költségvetésére, ilyen például az uniós 

vagyonkezelő alapok létrehozására 

vonatkozó javaslat (a Madad vagyonkezelő 

alap és a vészhelyzeti vagyonkezelő alap 

Afrika számára, amelynek becsült kezdeti 

költségvetési hatása 570 millió, illetve 405 

millió euró), valamint a törökországi 

menekültügyi program, amelyre 



 

AM\1100100HU.doc  PE585.330v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

millió euró), valamint a törökországi 

menekültügyi program, amelyre 

egymilliárd eurót különítettek el az Unió 

költségvetéséből, nem számítva a 

lehetséges további kiadásokat; 

hangsúlyozza, hogy további nyomások 

fognak nehezedni az Unió költségvetésére 

a Bizottság által bejelentett további 

tervezett cselekvések miatt, ilyen például a 

„Londoni kötelezettségvállalás”, vagy 

például a 2016. március 18-án 

megrendezett EU-Törökország 

csúcstalálkozóból fakadó kötelezettségek; 

hangsúlyozza, hogy a későbbi pótlólagos 

költségvetési eszközöknek lehetővé kell 

tenniük a legkiszolgáltatottabb 

bevándorlók, különösen a nők és a 

gyermekek, valamint az LMBTI migránsok 

befogadását is; aggodalmának ad hangot 

azonban amiatt, hogy azoknak a 

problémáknak a nagyságrendje miatt, 

amelyekkel az Unió jelenleg szembenéz, 

esetleg további cselekvésekre is szükség 

lesz; 

egymilliárd eurót különítettek el az Unió 

költségvetéséből, nem számítva a 

lehetséges további kiadásokat; 

hangsúlyozza, hogy további nyomások 

fognak nehezedni az Unió költségvetésére 

a Bizottság által bejelentett további 

tervezett cselekvések miatt, ilyen például a 

„Londoni kötelezettségvállalás”, vagy 

például a 2016. március 18-án 

megrendezett EU-Törökország 

csúcstalálkozóból fakadó kötelezettségek; 

hangsúlyozza, hogy a későbbi pótlólagos 

költségvetési eszközöknek lehetővé kell 

tenniük a legkiszolgáltatottabb 

bevándorlók, különösen a nők és a 

gyermekek, valamint az LMBTI migránsok 

befogadását is; aggodalmának ad hangot 

azonban amiatt, hogy azoknak a 

problémáknak a nagyságrendje miatt, 

amelyekkel az Unió jelenleg szembenéz, 

esetleg további cselekvésekre is szükség 

lesz; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Módosítás  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

a GUE/NGL 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 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. arra a következtetésre jut, hogy a 

migráns- és menekültválság mértékét és a 

Bizottság által e kérdés kezelése érdekében 

kezdeményezett intézkedések pénzügyi 

hatását nem lehetett előre látni a 2014-

2020. évi többéves pénzügyi keret 

elfogadásának időpontjában; rávilágít arra, 

hogy az elégséges erőforrások hiánya miatt 

az Unió kénytelen volt a tagállamok, az 

uniós költségvetés és az Európai Fejlesztési 

Alap, konkrétan az uniós vagyonkezelő 

alapok (a Madad vagyonkezelő alap és a 

vészhelyzeti vagyonkezelő alap Afrika 

számára) és a törökországi menekültügyi 

program által közösen finanszírozott, ad 

hoc, „kisegítő” eszközöket létrehozni; 

emlékeztet arra, hogy a migrációs és 

menekültválság kezelését célzó általános 

költségvetési stratégia hiánya ahhoz 

vezetett, hogy az Európai Parlament 

kiszorul az uniós költségvetési források 

felhasználásával kapcsolatos döntésekből; 

kiemeli, hogy az ilyen eszközök 

elszaporodása elszámoltathatósági 

problémákat vet fel az EU-ban, amelyekkel 

foglalkozni kell; sajnálja, hogy a 

tagállamok mindezidáig nem teljesítették a 

vagyonkezelő alapok tekintetében várt 

hozzájárulásokat, és ez aláássa ezeknek az 

13. arra a következtetésre jut, hogy a 

migráns- és menekültválság mértékét és a 

Bizottság által e kérdés kezelése érdekében 

kezdeményezett intézkedések pénzügyi 

hatását nem lehetett előre látni a 2014-

2020. évi többéves pénzügyi keret 

elfogadásának időpontjában; rávilágít arra, 

hogy az elégséges erőforrások hiánya miatt 

az Unió kénytelen volt a tagállamok, az 

uniós költségvetés és az Európai Fejlesztési 

Alap, konkrétan az uniós vagyonkezelő 

alapok (a Madad vagyonkezelő alap és a 

vészhelyzeti vagyonkezelő alap Afrika 

számára) és a törökországi menekültügyi 

program által közösen finanszírozott, ad 

hoc, „kisegítő” eszközöket létrehozni; 

emlékeztet arra, hogy a migrációs és 

menekültválság kezelését célzó általános 

költségvetési stratégia hiánya ahhoz 

vezetett, hogy az Európai Parlament 

kiszorul az uniós költségvetési források 

felhasználásával kapcsolatos döntésekből; 

kiemeli, hogy az ilyen eszközök 

elszaporodása elszámoltathatósági 

problémákat vet fel az EU-ban, amelyekkel 

foglalkozni kell; sajnálja, hogy a 

tagállamok mindezidáig nem teljesítették a 

vagyonkezelő alapok tekintetében várt 

hozzájárulásokat, és ez aláássa ezeknek az 
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alapoknak a sikerét; ismételten felszólítja a 

tagállamokat, hogy haladéktalanul 

tegyenek eleget hozzájárulási 

kötelezettségvállalásaiknak és teljesítsék 

feladataikat; 

alapoknak a sikerét; ismételten felszólítja a 

tagállamokat, hogy haladéktalanul 

tegyenek eleget hozzájárulási 

kötelezettségvállalásaiknak és teljesítsék 

feladataikat; felhívja a Bizottságot és a 

Tanácsot, hogy hozzon létre egy olyan 

bevándorlási záradékot, amelynek alapján 

a tagállamoknál a migrációs áramlások 

kezelésével, illetve a migránsok és 

menekültek fogadásával és integrációjával 

kapcsolatban felmerült kiadásokat ki lehet 

zárni a túlzottdeficit-kalkulációkból; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Módosítás  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL 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 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. emlékeztet arra, hogy a globális 

gazdasági és pénzügyi válság kirobbanása 

óta az Unió a beruházások alacsony és 

elégtelen szintje miatt szenved; különösen 

felhívja a figyelmet arra, hogy 2014-ben az 

összes beruházás 15%-kal elmaradt a 2007. 

évi szinthez képest, amely 430 milliárd 

EUR beruházás-visszaesésnek felel meg; 

úgy véli, hogy a beruházások alacsony 

szintje lassítja a gazdasági fellendülést, és 

közvetlen kihatásai vannak a növekedésre, 

a munkahelyekre és a versenyképességre; 

14. emlékeztet arra, hogy a globális 

gazdasági és pénzügyi válság kirobbanása 

óta az Unió a beruházások alacsony, 

egyenetlen és elégtelen szintje miatt 

szenved; különösen felhívja a figyelmet 

arra, hogy 2014-ben az összes beruházás 

15%-kal elmaradt a 2007. évi szinthez 

képest, amely 430 milliárd EUR 

beruházás-visszaesésnek felel meg, és a 

gazdasági válságban lévő országokban a 

beruházás visszaesése meghaladta a 25%-

ot; úgy véli, hogy a beruházások alacsony 

és egyenetlen szintje lassítja a gazdasági 

fellendülést, és közvetlen kihatásai vannak 

a növekedésre, a munkahelyekre, a 

társadalmi kohézióra és a 

versenyképességre; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Módosítás  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

a GUE/NGL 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 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. emlékeztet arra, hogy a globális 

gazdasági és pénzügyi válság kirobbanása 

óta az Unió a beruházások alacsony és 

elégtelen szintje miatt szenved; különösen 

felhívja a figyelmet arra, hogy 2014-ben az 

összes beruházás 15%-kal elmaradt a 

2007. évi szinthez képest, amely 430 

milliárd EUR beruházás-visszaesésnek 

felel meg; úgy véli, hogy a beruházások 

alacsony szintje lassítja a gazdasági 

fellendülést, és közvetlen kihatása van a 

növekedésre, a munkahelyekre és a 

versenyképességre; 

14. emlékeztet arra, hogy a globális 

gazdasági és pénzügyi válság kirobbanása 

óta az Unió a közberuházások alacsony és 

elégtelen szintje miatt szenved; felhívja 

továbbá a figyelmet arra, hogy 2014-ben az 

összes magánberuházás 15%-kal elmaradt 

a 2007. évi szinthez képest, amely 430 

milliárd EUR beruházás-visszaesésnek 

felel meg; úgy véli, hogy a köz- és 

magánberuházások alacsony szintje, 

valamint a megszorító intézkedések 

lassítják a gazdasági fellendülést, és 

közvetlen kihatásai vannak a növekedésre, 

a munkahelyekre, az egyenlőtlenségekre, a 

jólétre és a versenyképességre; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Módosítás  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

a GUE/NGL 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 

14 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 14a. emlékeztet arra, hogy az EU 

gazdaságát fenyegető legnagyobb veszély 

a magánbankrendszer alacsony szintű 

szavatolótőke-megfelelésében és a 

dominóhatás abban az esetben meglévő 

magas kockázatában rejlik, ha néhány 

„túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen” 

jellegű bank végül mégis csődbe megy; 

sajnálja, hogy az euróövezet költségvetési 

kapacitásával kapcsolatos változásokról 

folytatott vitát arra használják fel, hogy 

olyan pénzügyi szabályozást és monetáris 

politikát tartsanak fenn, amelyek védik a 

hitelezési gyakorlatokat és veszélyeztetik a 

beruházásokat és a foglalkoztatást; 

rámutat, hogy ezek a szakpolitikák 

egyértelműen rugalmasak a pénzügyi 

rendszer oligopóliumai számára, azonban 

nem képesek ellátni a hitelek társadalmi 

és termelő funkcióját; megjegyzi, hogy az 

Európai Stabilitási Mechanizmus, a 

jövőbeli európai valutaalap, mint óriási 

pénzügy eszköz Szerződésekbe való 

integrálása lehetne az egy időben több 

következmény igazolására szolgáló 

pénzügyi eszköz: a bankrendszer 

kötelezettségállományának helyreállítása 

céljából a magánadósságok 

államadóssággá alakítása, a magasabb 
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közkiadások, az adóbehajtással 

kapcsolatos csökkentések, az adórendszer 

progresszivitása és a megfelelő köz-, 

szociális és munkaügyi politikák; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/30 

Módosítás  30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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, 

hogy az Unió által az ESBA számára 

nyújtott garanciát az Unió 

költségvetésében elkülönített 8 milliárd 

eurós garanciaalap fedezi; 

Or. en 

 

 


