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4.7.2016 A8-0224/31 

Módosítás  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 

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; 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; hangsúlyozza 

azonban, hogy a Bizottság folyamatos 

beruházási programok révén biztosítson 

elsőbbséget a pénzügyi támogatásban 

részesülő országok számára, és különösen 

a magas munkanélküliséggel és 

szegénységgel járó gazdasági válságban 

vagy recesszióban lévő és régiókat célozza 

meg, ezzel fellendítve a növekedést és a 

foglalkoztatást, támogatva a mikro-, kis- 

és középvállalkozásokat, és biztosítva a 

stabil gazdasági fejlődést és a társadalmi 
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kohéziót; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/32 

Módosítás  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 

19 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  19a. hangsúlyozza, hogy az uniós 

programok nem járultak hozzá jelentős 

mértékben ahhoz, hogy az uniós kkv-k 

többsége finanszírozáshoz jusson, és 

különösen igaz ez a súlyos és tartós 

pénzügyi válságban lévő tagállamokban 

működő kkv-kra; kéri, hogy még 

alaposabban fontolják meg, miként 

lehetne biztosítani azt, hogy megfeleljenek 

a kkv-k, és különösen a felszámolás 

veszélyének kitett kkv-k különféle sürgős 

igényeinek; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Módosítás  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 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 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági 

munkanélküliség továbbra is drámaian 

magas, és ez jelenti az Unió egyik 

legszorítóbb és legsúlyosabb mai 

problémáját; kiemeli, hogy 4,4 millió, 25 

évnél fiatalabb embernek nem volt 

munkája szerte az Unióban 2016 

februárjában, és hogy ez több tagállamban 

40 %-nál magasabb aránynak felel meg, 

illetve ez az EU egyes régióiban több mint 

60 %; hangsúlyozza, hogy az EU-ban a 

foglalkoztatási arány jóval az Európa 2020 

stratégiában foglalt célkitűzés alatt van; 

következésképpen kiemeli, hogy túl sok 

fiatalt érint a társadalmi kirekesztés 

veszélye, és konkrétabb fellépésekre van 

szükség a NEET-fiatalok (nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő fiatalok) bevonása 

érdekében; kiemeli, hogy a magas 

végzettségű és jól képzett emberi 

erőforrások mennyisége komoly hatást 

gyakorol Európa versenyképességére, 

innovációs képességére és 

termelékenységére, valamint e tekintetben 

hangsúlyozza az oktatásba, képzésbe, 

fiatalokba és kultúrába irányuló 

beruházások szükségességét; elismeri 

20. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági 

munkanélküliség továbbra is drámaian 

magas, és ez jelenti az Unió egyik 

legszorítóbb és legsúlyosabb mai 

problémáját; kiemeli, hogy 4,4 millió, 25 

évnél fiatalabb embernek nem volt 

munkája szerte az Unióban 2016 

februárjában, és hogy ez több tagállamban 

40 %-nál magasabb aránynak felel meg, 

illetve ez az EU egyes régióiban több mint 

60 %, ahol megerősített projektek révén 

fokozni kell az erőfeszítéseket; 

hangsúlyozza, hogy az EU-ban a 

foglalkoztatási arány jóval az Európa 2020 

stratégiában foglalt célkitűzés alatt van; 

következésképpen kiemeli, hogy túl sok 

fiatalt érint a társadalmi kirekesztés 

veszélye, és konkrétabb fellépésekre van 

szükség a NEET-fiatalok (nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő fiatalok) bevonása 

érdekében; kiemeli, hogy a magas 

végzettségű és jól képzett emberi 

erőforrások mennyisége komoly hatást 

gyakorol Európa versenyképességére, 

innovációs képességére és 

termelékenységére, valamint e tekintetben 

hangsúlyozza az oktatásba, képzésbe, 
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továbbá az EU 2010–2018-as időszakra 

szóló ifjúsági stratégiájának fontosságát; 

fiatalokba és kultúrába irányuló 

beruházások szükségességét; elismeri 

továbbá az EU 2010–2018-as időszakra 

szóló ifjúsági stratégiájának fontosságát; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/34 

Módosítás  34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 

20 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  20a. emlékeztet az Európai Számvevőszék 

jelentésére, amely jelezte a visszaélést az 

ifjúsági munkacsoportok esetében, és azt, 

hogy átirányítottak több mint 1,3 milliárd 

eurót a korlátozott javaslatok 

következményeként; sürgeti a Bizottságot, 

hogy biztosítson technikai segítségnyújtást 

az ifjúsági munkacsoportok 

programjainak hatékonyabb 

felhasználása érdekében, valamint hogy 

irányítson több forrást azokba az 

országokba és területekre, amelyeket a 

leginkább érintik az egyenlőtlenségek és 

az ifjúsági munkanélküliség; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Módosítás  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, 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 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. emlékeztet a Franciaországban és 

Belgiumban a közelmúltban elkövetett 

terrorista támadásokra és a más 

tagállamokban észlelt fokozott 

fenyegetettségi szintekre, amely 

összehangoltabb és megerősített uniós 

szintű cselekvésre és eszközökre szólít fel; 

hangsúlyozza, hogy az Uniónak 

rendelkezésére áll megfelelő eszközként a 

Belső Biztonsági Alap, és több – egyre 

nagyobb nyomás alatt álló – ügynökség is 

tevékenykedik ezen a területen; úgy véli, 

hogy több európai cselekvésre és ezért több 

finanszírozásra van szükség ezen a 

területen, hogy megfelelő választ 

adhassunk erre a fenyegetésre; 

hangsúlyozza, hogy az ezen a területen 

folytatott együttműködés a személyzeti 

állomány növelését teszi szükségessé az 

érintett ügynökségeknél, ami még 

nagyobb nyomást gyakorolhat az uniós 

költségvetésre, és ismét kéri a Terrorizmus 

Elleni Küzdelem Európai Központja 

személyzeti állományának Europolon 

belüli korlátozott megerősítését, amelynek 

finanszírozása a Belső Biztonsági Alapból 

származó források átcsoportosításával 

23. emlékeztet a Franciaországban és 

Belgiumban a közelmúltban elkövetett 

terrorista támadásokra és a más 

tagállamokban észlelt fokozott 

fenyegetettségi szintekre, amely 

összehangoltabb és megerősített uniós 

szintű cselekvésre és eszközökre szólít fel; 

hangsúlyozza, hogy az Uniónak 

rendelkezésére áll megfelelő eszközként a 

Belső Biztonsági Alap, és több ügynökség 

is tevékenykedik ezen a területen; úgy véli, 

hogy több európai cselekvésre és ezért több 

finanszírozásra van szükség ezen a 

területen, hogy megfelelő választ 

adhassunk erre a fenyegetésre, elsősorban 

intézkedéseket kell hozni annak 

érdekében, hogy felfüggesszék a gazdasági 

vagy kereskedelmi kapcsolatokat minden 

olyan gazdasági szereplővel, aki az 

úgynevezett Daesh-sel kereskedik, 

valamint szankcionálják azokat a 

vállalatokat vagy államokat, amelyek 

hasznot húznak a fegyvereladásból vagy 

az olaj és földgáz alacsony áron történő 

vásárlásából; 
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történik; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/36 

Módosítás  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, 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 

24 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  24a. hangsúlyozza, hogy eszközöket kell 

alkalmazni a kínálat szabályozására, 

mivel ez az egyetlen hatékony módja 

annak, hogy stabilizálni lehessen az 

árakat és a mezőgazdasági termelők 

jövedelmét; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Módosítás  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

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

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 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. hangsúlyozza, hogy a közös 

agrárpolitika (KAP) 2020-ig szóló feszes 

felső határértékei sokkal kisebb 

mozgásteret biztosítanak mint a korábbi 

többéves pénzügyi keret, miközben az 

ágazat több kihívással szembesül; 

emlékeztet arra, hogy ez a politika döntő 

fontosságú sok mezőgazdasági termelő 

jövedelmi helyzetét tekintve, különösen 

válság idején, és rámutat az éves 

felhasználás közel 100 %-ot elérő magas 

arányára; emlékeztet azokra a különféle 

válságokra, amelyekkel az európai 

gazdálkodóknak a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret kezdete óta szembe kellett 

nézniük, különös tekintettel a tej-, a sertés-, 

a szarvasmarha-, a gyümölcs- és 

zöldségágazat válságára, és azokra a 

hosszú távú negatív hatásokra, amelyeket 

az orosz embargó által előidézett 

veszteségek a mezőgazdasági termékek 

területén az európai gazdálkodóknak 

okoztak; megemlíti a cukorkvóták 2017-es 

eltörlését és annak a cukorágazatra 

gyakorolt lehetséges hatását, kellő 

figyelmet szentelve a legkülső régiók 

sajátos igényeinek; kiemeli az ezekre a 

válságokra válaszként meghozott – a 2016. 

25. hangsúlyozza, hogy a közös 

agrárpolitika (KAP) 2020-ig szóló feszes 

felső határértékei sokkal kisebb 

mozgásteret biztosítanak mint a korábbi 

többéves pénzügyi keret, miközben az 

ágazat több kihívással szembesül;  

emlékeztet arra, hogy ez a politika döntő 

fontosságú sok mezőgazdasági termelő 

jövedelmi helyzetét tekintve, különösen 

válság idején, és rámutat az éves 

felhasználás közel 100 %-ot elérő magas 

arányára; emlékeztet azokra a különféle 

válságokra, amelyekkel az európai 

gazdálkodóknak a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret kezdete óta szembe kellett 

nézniük, különös tekintettel a tej-, a sertés-, 

a szarvasmarha-, a gyümölcs- és 

zöldségágazat válságára, és azokra a 

hosszú távú negatív hatásokra, amelyeket 

az orosz embargó által előidézett 

veszteségek a mezőgazdasági termékek 

területén az európai gazdálkodóknak 

okoztak; megemlíti a cukorkvóták 2017-es 

eltörlését és annak a cukorágazatra 

gyakorolt lehetséges hatását, kellő 

figyelmet szentelve a legkülső régiók 

sajátos igényeinek; kiemeli az ezekre a 

válságokra válaszként meghozott – a 2016. 
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évi költségvetésben 500 millió eurót, a 

2015. évi költségvetésben pedig 300 millió 

eurót kitevő – vészhelyzeti intézkedések 

költségvetésre gyakorolt hatását, amelyeket 

a 2. fejezeten belüli tartalékokból 

finanszíroztak; hangsúlyozza, hogy 

bármilyen erre vonatkozó csökkentés 

veszélybe sodorhatja az EU – különösen 

pedig a vidéki térségek – területi 

kohézióját; ellenez továbbá a 

mezőgazdasági politika ismét nemzeti 

hatáskörbe helyezése irányába történő 

minden elmozdulást, ami piactorzuláshoz 

és a mezőgazdasági termelők körében 

tisztességtelen versenyhez vezetne; 

évi költségvetésben 500 millió eurót, a 

2015. évi költségvetésben pedig 300 millió 

eurót kitevő – vészhelyzeti intézkedések 

költségvetésre gyakorolt hatását, amelyeket 

a 2. fejezeten belüli tartalékokból 

finanszíroztak; hangsúlyozza, hogy 

bármilyen erre vonatkozó csökkentés 

veszélybe sodorhatja az EU – különösen 

pedig a vidéki térségek – területi 

kohézióját; ragaszkodik ahhoz, hogy a 2. 

fejezet jelenlegi összegének – ami a 

jelenlegi többéves pénzügyi keretben 

szerepel – a mostani válság fényében 

növekednie kell; hangsúlyozza 

ugyanakkor, hogy fenn kell tartani az 

egyes tagállamok jogát a élelmiszer-

önrendelkezés biztosításához; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/38 

Módosítás  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

25 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  25a. rámutat arra, hogy vissza kell 

fordítani a mezőgazdasági termelőket 

érintő jövedelemcsökkenés utóbbi 

évtizedekben megfigyelhető tartós 

tendenciáját; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Módosítás  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  26a. határozottan úgy véli, hogy az 

európai polgárok elvárják az EU-tól, hogy 

játsszon határozott és megerősített 

szerepet a környezet és életminőségük 

védelmében; felkéri a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy nyissanak utat az 

környezetvédelmi jogok európai 

bíróságának létrehozására, és hozzanak 

létre egy új alapot az európai ökológiai 

átmenetre; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Módosítás  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

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 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 

politika az Unió legfőbb beruházási 

politikája és eszköze az uniós régiók 

közötti gazdasági, társadalmi és területik 

különbségek csökkentésére és ezáltal az 

uniós polgárok életminőségének javítására; 

hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 

fontos szerepet játszik az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedést célzó 

Európa 2020 stratégia megvalósításában, 

elsősorban az éghajlatváltozással 

kapcsolatos fellépésekre és a szociális 

célkitűzésekre szánt összegek egyértelmű 

elkülönítésével, különös tekintettel a 

növekvő szegénység –köztük a 

gyermekszegénység –, az egyenlőtlenségek 

és a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelemre, valamint a foglalkoztatás 

ösztönzésére; felszólítja a Bizottságot, 

hogy kövesse nyomon a fenti célok 

maradéktalan végrehajtását; úgy véli 

továbbá, hogy az előzetesen előirányzott 

nemzeti keretösszegek tiszteletben tartása 

mellett a strukturális alapok is értékes 

hozzájárulást képesek nyújtani a felmerülő 

kihívásokhoz, például a menekültválság 

következményeihez; 

27. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 

politika az Unió legfőbb újraelosztási 

politikája és eszköze az uniós régiók 

közötti gazdasági, társadalmi és területik 

különbségek csökkentésére és ezáltal az 

uniós polgárok életminőségének javítására; 

hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 

fontos szerepet játszik az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedést célzó 

Európa 2020 stratégia megvalósításában, 

elsősorban az éghajlatváltozással 

kapcsolatos fellépésekre és a szociális 

célkitűzésekre szánt összegek egyértelmű 

elkülönítésével, különös tekintettel a 

növekvő szegénység –köztük a 

gyermekszegénység –, az egyenlőtlenségek 

és a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelemre, valamint a foglalkoztatás 

ösztönzésére; felszólítja a Bizottságot, 

hogy kövesse nyomon a fenti célok 

maradéktalan végrehajtását; úgy véli 

továbbá, hogy az előzetesen előirányzott 

nemzeti keretösszegek tiszteletben tartása 

mellett a strukturális alapok is értékes 

hozzájárulást képesek nyújtani a felmerülő 

kihívásokhoz, például a menekültválság 

következményeihez; 

Or. en 
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