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4.7.2016 A8-0224/41 

Módosítás  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, 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 

27 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 27a. felszólít a túlzotthiány-eljárásba 

bevont tagállamok további költségvetési 

támogatására; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Módosítás  42 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, 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 

27 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 27b. sürgeti a beruházási záradék 

felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az 

esb-alapokból társfinanszírozott nemzeti 

és regionális beruházásokat ne vegyék 

figyelembe a nemzeti költségvetési 

hiánynak a Stabilitási és Növekedési 

Paktum keretében való kiszámítása során; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/43 

Módosítás  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 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 

41 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 41a. (Új) Írországi békefolyamat 

megjegyzi, hogy az Unió jelentősen 

hozzájárult az írországi béke és 

megbékélés ösztönzéséhez, különösen a 

PEACE programok révén, amelyek 

Írország északi részét és a déli határ menti 

megyéket célozták; megjegyzi, hogy az 

Egyesült Királyságban tartott népszavazás 

eredménye súlyos problémákat jelenthet a 

békefolyamatra nézve és alááshatja a 

békefolyamat és a Nagypénteki 

Megállapodás sérthetetlenségét; felhívja a 

Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a 

békefolyamatot a PEACE program 

további finanszírozása révén; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Módosítás  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

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 

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 

42. Meggyőződése, hogy az Unió 

költségvetése nem finanszírozhat új 

kezdeményezéseket a már érvényben lévő 

uniós programok és politikák rovására; 

sajnálatosnak tartja, hogy az Európai 

Stratégiai Befektetési Alappal kapcsolatos 

csökkentések súlyosan érintik a Horizont 

2020 és a CEF programot, és hangsúlyozza 

annak szükségességét, hogy lehetővé kell 

tenni számukra, hogy teljesíthessék 

célkitűzéseiket, amint erről alig két évvel 

ezelőtt megállapodás született, valamint az 

Unió 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; 
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alfejezet felső határának megemelését 

szorgalmazza; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Módosítás  45 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 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 

42 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 42a. úgy véli, hogy az Egyesült 

Királyságban tartott népszavazás 

eredménye valódi változást hoz az Európai 

Unió rövid és hosszú távú céljaiban, 

annak érdekében, hogy az Unió teljesítse, 

amit a polgárok várnak tőle: a szociális 

igazságosságot, az ökológiai átmenetet, a 

jóléthez való jogot, a globalizáció negatív 

hatásai elleni védelmet és az adózás 

méltányos harmonizációját; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.7.2016 A8-0224/46 

Módosítás  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

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 

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 kell dolgozni és fel 

kell emelni az 1b. alfejezet („Gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió”) felső 

határait, mivel semmiféle tartalék nem áll 

rendelkezésre; 

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 

megfelelő szintjének biztosításával lehet 

elérni a jelenlegi többéves pénzügyi keret 

hátralévő éveiben; a fokozottabb 

költségvetési támogatást igénylő, kevésbé 

fejlett régiókban az alap – jelenleg nagyon 

alacsony – felhasználási arányának 

fokozása érdekében rámutat annak 

szükségességére, hogy meg kell könnyíteni 

azt, hogy már a programok indításakor 

előre lehessen látni a rendelkezésre álló 

alapokat; megjegyzi, hogy ezzel együtt át 

kell dolgozni és fel kell emelni az 1b. 

alfejezet felső határait, mivel semmiféle 

tartalék nem áll rendelkezésre; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Módosítás  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, 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 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. arra számít, hogy az elkövetkező évek 

során a migrációs és menekültválság külső 

dimenzióira adott hatékony válaszra 

irányuló összehangolt cselekvés – azaz az 

európai szomszédság és Szubszaharai-

Afrika politikai stabilizációja, valamint a 

migráció humanitárius és gazdasági 

okainak kezelése – a következő évek során 

intenzívebbé fog válni, és ez együtt fog 

járni a 4. fejezet (Globális Európa) alatti 

finanszírozás iránti fokozott igényekkel; 

hangsúlyozza, hogy a finanszírozás iránti 

ilyen jellegű igényeket nem szabad az Unió 

jelenlegi külső cselekvésének, többek 

között a fejlesztési politikának a rovására 

teljesíteni; ezért a 4. fejezet alatt 

meghatározott felső határok megemelését 

szorgalmazza; 

47. arra számít, hogy az elkövetkező évek 

során intenzívebbé válik a migrációs és a 

menekültválság külső dimenzióira adott 

hatékony válaszra irányuló összehangolt 

cselekvés, és ez együtt fog járni a 4. fejezet 

(Globális Európa) alatti finanszírozás iránti 

fokozott igényekkel, ami maga után vonja 

a megoldások kiindulási ponton történő 

végrehajtását, a Dáist közvetlenül vagy 

közvetetten támogató gyakorlatok és az 

emberkereskedelemből hasznot húzó 

személyek büntetését, a menekült 

státusszal rendelkező személyek 

biztonságos mobilitásának garantálását, 

valamint az ahhoz szükséges erőforrások 

garantálását, hogy ezen emberek számára 

az Európában töltött idő során biztosítsák 

a méltányos társadalmi integrációt; 
hangsúlyozza, hogy a finanszírozás iránti 

ilyen jellegű igényeket nem szabad az Unió 

jelenlegi külső cselekvésének, többek 

között a fejlesztési politikának a rovására 

teljesíteni; ezért a 4. fejezet alatt 

meghatározott felső határok megemelését 

szorgalmazza; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Módosítás  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 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 

52 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 52a. határozottan úgy véli, hogy egy 

alapvető jogi feltételrendszert kell 

végrehajtani az európai strukturális és 

beruházási alapok felfüggesztése céljából 

azon tagállamok esetében, amelyek nem 

tartják tiszteletben az Európai Unió 

Alapjogi Chartáját; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Módosítás  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 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 

61 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. úgy véli, hogy a félidős 

értékelés/felülvizsgálat kiváló lehetőséget 

kínál az érintett uniós politikák és 

programok működésének, valamint a 

többéves pénzügyi keret rugalmassági 

rendelkezései és különleges eszközei 

működésének első elemzésére és 

kiértékelésére, és elvárja, hogy a Bizottság 

gondoskodjon egy elemzésről, amely 

azonosítja a jelenlegi végrehajtási rendszer 

hiányosságait; különös figyelmet szentel a 

jelenlegi programozási időszakban 

bevezetett új elemek – például a kohéziós 

politikán belüli előzetes feltételrendszer – 

végrehajtási folyamatára gyakorolt hatások 

értékelésének; úgy véli, hogy a többéves 

pénzügyi keret félidős 

értékelése/felülvizsgálata során a kiutalt 

forrásoknak a kitűzött célok eléréshez 

viszonyított eredményességét is számba 

kell venni; felkéri a Bizottságot, hogy 

álljon elő konkrét javaslatokkal a 

lehetséges hiányosságok megoldása és a 

végrehajtási környezet javítása és 

racionalizálása céljából a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret hátralévő éveire 

nézve, a szűkös pénzügyi erőforrások 

lehető leghatékonyabb felhasználásának 

biztosítása és a kedvezményezettek 

bürokratikus terheinek csökkentése 

61. megjegyzi, hogy tekintettel a többéves 

pénzügyi keret késedelmes végrehajtására, 
a félidős értékelés/felülvizsgálat kiváló 

lehetőséget kínál az érintett uniós politikák 

és programok működésének, a többéves 

pénzügyi keret rugalmassági rendelkezései 

és különleges eszközei működésének, 

valamint az uniós kiadások kezelésének 
első elemzésére és kiértékelésére annak 

érdekében, hogy megvizsgálják, hogy a 

többéves pénzügyi keret programjai 

teljesítik-e a kitűzött célokat, megfelelő 

felvevő képességről tesznek-e 

tanúbizonyságot és létrehoznak-e uniós 

hozzáadott értéket; elvárja, hogy a 

Bizottság gondoskodjon egy elemzésről, 

amely azonosítja a jelenlegi végrehajtási 

rendszer hiányosságait; különös figyelmet 

szentel a jelenlegi programozási 

időszakban bevezetett új elemek – például 

a kohéziós politikán belüli előzetes 

feltételrendszer – végrehajtási folyamatára 

gyakorolt hatások értékelésének; úgy véli, 

hogy a többéves pénzügyi keret félidős 

értékelése/felülvizsgálata során a kiutalt 

forrásoknak a kitűzött célok eléréshez 

viszonyított eredményességét is számba 

kell venni; felkéri a Bizottságot, hogy 

álljon elő konkrét javaslatokkal a 

lehetséges hiányosságok megoldása és a 
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érdekében; végrehajtási környezet javítása és 

racionalizálása céljából –  átfogó 

egyszerűsítés révén, amely magában 

foglalja a források alkalmazására, 

kezelésére, illetve a forrásokkal 

kapcsolatos jelentéstételre és 

ellenőrzésükre vonatkozó reformokat is – 

a szűkös pénzügyi erőforrások lehető 

leghatékonyabb felhasználásának 

biztosítása és a kedvezményezettek 

bürokratikus terheinek csökkentése 

érdekében a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret hátralévő éveire nézve; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Módosítás  50 

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 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. hangsúlyozza, hogy fontos megmutatni 

az uniós költségvetés végrehajtása által 

biztosított hozzáadott értéket, és támogatja, 

hogy az eredményorientált költségvetés 

kultúrája az uniós kiadások központi 

elemévé váljon; hangsúlyozza, hogy adott 

esetben a teljesítmény- és eredményalapú 

értékelésnek központi elvvé kell válnia, és 

kiemeli, hogy ez különösen érvényes az 

innovációs programok esetében; elismeri a 

Bizottság munkáját az „eredményközpontú 

uniós költségvetés” elnevezésű 

kezdeményezéssel összefüggésben, 

amelyet még tovább kell fejleszteni, és 

várakozással tekint a teljesítményalapú 

költségvetés-tervezéssel foglalkozó 

intézményközi szakértői munkacsoport 

munkájának eredménye elé; úgy véli, hogy 

ez a megközelítés annak eszközéül 

szolgálhat, hogy fokozzák a rosszul 

teljesítő programok teljesítményét; 

hangsúlyozza azonban, hogy a technikai 

vagy programozási hiányosságok nem 

eredményezhetik az uniós költségvetés 

csökkenését vagy a szakpolitikai 

prioritások feladását, és hogy önmagában a 

pénzek hatékonyabb elköltése nem fogja 

megoldani azt a problémát, hogy nem áll 

rendelkezésre elegendő pénzügyi eszköz a 

sürgős és növekvő szükségletek 

törölve 
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kielégítésére; emlékezteti a Bizottságot, 

hogy a Parlamentet mint a költségvetési 

hatóság egyik ágát be kell vonni a 

Bizottság stratégiájának kialakításába e 

tekintetben; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Módosítás  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 

63 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

63. tudomásul veszi a pénzügyi 

eszközöknek az Unió költségvetésében 

betöltött megnövekedett szerepét a 

finanszírozás kiegészítő formájaként, a 

támogatásokhoz és az adományokhoz 

képest; felismeri az ezekben az 

eszközökben rejlő lehetőségeket az uniós 

költségvetés pénzügyi, és ezen keresztül 

politikai befolyásának növelése 

szempontjából; hangsúlyozza azonban, 

hogy nem ajánlatos minden politikai 

területen elmozdulni a hagyományos 

finanszírozástól az innovatívabb eszközök 

felé, mivel nem a piaci szempontok 

határozzák meg teljes mértékben az összes 

politikát; kiemeli, hogy a pénzügyi 

eszközök alternatív és kiegészítő 

finanszírozási módot kínálnak, azonban 

azok nem használhatók fel olyan 

projektekhez, amelyek kizárólag 

támogatást vehetnek igénybe, és amelyek 

különösen fontosak a kevésbé fejlett régiók 

számára. 

63. tudomásul veszi a pénzügyi 

eszközöknek az Unió költségvetésében 

betöltött megnövekedett szerepét a 

finanszírozás kiegészítő formájaként, a 

támogatásokhoz és az adományokhoz 

képest; felismeri az ezekben az 

eszközökben rejlő lehetőségeket az uniós 

költségvetés pénzügyi, és ezen keresztül 

politikai befolyásának növelése 

szempontjából; hangsúlyozza azonban, 

hogy nem ajánlatos elmozdulni a 

hagyományos finanszírozástól az 

innovatívabb eszközök felé; kiemeli, hogy 

a pénzügyi eszközök alternatív és 

kiegészítő finanszírozási módot 

kínálhatnak, azonban csak olyan projektek 

esetében használhatók, amelyeknél ez a 

típusú finanszírozás hozzáadott értéket 

jelent és elősegíti a közpénzekkel való 

hatékonyabb és eredményesebb 

gazdálkodást; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Módosítás  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ösztönzi a Bizottságot, hogy határozza 

meg az összes olyan uniós szakpolitikai 

területet, ahol a támogatásokat 

kombinálni lehetne a pénzügyi 

eszközökkel, és elemezze a kettő közötti 

megfelelő egyensúly kialakításának 

módját; határozott véleménye, hogy a 

különféle uniós erőforrások harmonizált 

irányítási szabályok alapján való 

kombinálásának lehetősége elősegítené az 

uniós szintű finanszírozásra rendelkezésre 

álló források közötti szinergiák 

optimalizálását; hangsúlyozza, hogy a 

pénzügyi eszközök egyre elterjedtebb 

használata nem vezethet az uniós 

költségvetés csökkentéséhez; emlékeztet 

korábbi, több alkalommal tett felszólítására 

nagyobb átláthatóságra és demokratikus 

ellenőrzésre az uniós költségvetésből 

támogatott pénzügyi eszközök végrehajtása 

tekintetében; 

65. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 

eszközök egyre elterjedtebb használata 

nem vezethet az uniós költségvetés 

csökkentéséhez; emlékeztet korábbi, több 

alkalommal tett felszólítására nagyobb 

átláthatóságra és demokratikus ellenőrzésre 

az uniós költségvetésből támogatott 

pénzügyi eszközök végrehajtása 

tekintetében; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Módosítás  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

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 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. úgy véli, hogy a gyorsan változó 

politikai környezet figyelembevételével és 

a fokozott rugalmasság biztosításának 

céljával a többéves pénzügyi keret egyes 

elemeiről öt évre kell megállapodni, míg 

másokról, nevezetesen az olyan 

programokhoz kapcsolódó elemekről, 

amelyekhez hosszabb távú programozás 

és/vagy olyan politikák szükségesek, 

amelyek komplex eljárásokat tartalmaznak 

a végrehajtási rendszerek létrehozásához, 

5+5 éves időtartamra kell megállapodni, 

kötelező jellegű félidős felülvizsgálattal; 

törölve 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Módosítás  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 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 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. felszólít egy vagy több új saját forrás 

bevezetésére, ideális esetben egyértelmű 

kapcsolattal a hozzáadott értéket létrehozó 

európai politikákkal; megjegyzi, hogy a 

magas szintű csoportban már számos 

lehetséges új saját erőforrás terítékre 

került, többek között a megreformált héa-

rendszer, a pénzügyi tranzakciós adó és az 

EKB pénzkibocsátásból származó 

jövedelme, a megreformált uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer és a 

széndioxidkibocsátás-adóztatás, a 

fuvarozás adóztatása, a társasági adó, 

valamint a villamosenergia- vagy digitális 

adó; nagy várakozással tekint a magas 

szintű csoport ajánlásai elé a továbblépés 

és annak érdekében, hogy a Parlament 

kidolgozhassa saját álláspontját a kérdésre 

vonatkozóan; ebben a tekintetben felszólít 

az engedmények minden formájának 

megszüntetésére; 

76. felszólít egy vagy több új saját forrás 

bevezetésére, ideális esetben egyértelmű 

kapcsolattal a hozzáadott értéket létrehozó 

európai politikákkal progresszív adók 

révén, megerősítve a költségvetési 

kapacitást a pénzügyi, gazdasági és 

környezeti válság ciklusokon át tartó 

kezelése érdekében; megjegyzi, hogy a 

magas szintű csoportban már számos 

lehetséges új saját erőforrás terítékre 

került, többek között a megreformált héa-

rendszer, a pénzügyi tranzakciós adó és az 

EKB pénzkibocsátásból származó 

jövedelme, a megreformált uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer és a 

széndioxidkibocsátás-adóztatás, a 

fuvarozás adóztatása, a társasági adó, 

valamint a villamosenergia- vagy digitális 

adó; nagy várakozással tekint a magas 

szintű csoport ajánlásai elé a továbblépés 

és annak érdekében, hogy a Parlament 

kidolgozhassa saját álláspontját a kérdésre 

vonatkozóan; ebben a tekintetben felszólít 

az engedmények minden formájának 

megszüntetésére; 

Or. en 
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