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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0048/1 

Módosítás  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. megerősíti azt az elvet, hogy az 

újabb politikai prioritásokhoz további 

pénzügyi eszközöknek kell társulniuk, 

függetlenül attól, hogy azok az új többéves 

pénzügyi keret elfogadásának 

időpontjában merülnek fel, vagy pedig a 

keret végrehajtása során, és hangsúlyozza, 

hogy az új szükségletek finanszírozása 

nem áshatja alá a meglévő politikákat és 

programokat; emellett arra számít, hogy 

megfelelő rugalmassági rendelkezések 

lépnek majd életbe az előre nem látható 

körülményekre való felkészülés érdekében, 

amelyek a többéves pénzügyi keret 

időtartama alatt állhatnak be; 

13. hangsúlyozza, hogy az új 

szükségletek finanszírozását e valódi 

hozzáadott értéket nyújtani nem tudó 

programok kiadásainak felülvizsgálatával 

kell elérni; emellett arra számít, hogy 

megfelelő rugalmassági rendelkezések 

lépnek majd életbe az előre nem látható 

körülményekre való felkészülés érdekében, 

amelyek a többéves pénzügyi keret 

időtartama alatt állhatnak be; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Módosítás  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

82 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

82. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a fenntartható 

közlekedési ágazat szempontjából; rámutat 

arra, hogy a közlekedési infrastruktúra az 

egységes piac gerincét képezi, és 

megalapozza a fenntartható növekedést és 

a munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni, beleértve a 

peremterületeket és a szigeteket is; ezért 

úgy véli, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek megfelelő 

finanszírozást kell biztosítania az olyan 
projektek számára, amelyek 

hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és folyosói megvalósításához, 

amelyeket tovább kell bővíteni; emlékeztet 

a COP 21 által a közlekedéssel 

kapcsolatban az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem érdekében lefektetett célokra, és 

arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 

ruházzanak be az intelligens, fenntartható 

és integrált tömegközlekedésbe; 

82. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a fenntartható 

közlekedési ágazat szempontjából; rámutat 

arra, hogy a közlekedési infrastruktúra az 

egységes piac gerincét képezi, és 

megalapozza a fenntartható növekedést és 

a munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni, beleértve a 

peremterületeket és a szigeteket is; ennek 

értelmében felszólítja a Bizottságot, hogy 

vizsgálja felül a pénzügyileg 

megkérdőjelezhető projektek 

finanszírozását, amelyek káros hatással 

vannak a közegészségre is, mint például a 

Torino–Lyon vasútvonal; emlékeztet a 

COP 21 által a közlekedéssel kapcsolatban 

az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

érdekében lefektetett célokra, és arra 

ösztönzi a tagállamokat, hogy ruházzanak 

be az intelligens, fenntartható és integrált 

tömegközlekedésbe; 
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Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

116 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

116. úgy véli, hogy az uniós politikák 

megvalósításához, valamint a bizalom 

visszaszerzéséhez és a polgárokkal és a 

civil társadalmi szervezetekkel valamennyi 

szinten folytatott párbeszéd 

megerősítéséhez elengedhetetlen az erős, 

hatékony és kiváló minőségű közigazgatás; 

e tekintetben hangsúlyozza a 

demokratikusan megválasztott tagokból 

álló intézmények szerepét; emlékeztet arra, 

hogy a Számvevőszék szerint az uniós 

intézmények, szervek és hivatalok 

végrehajtották a létszámtervükben 

meghatározott 5%-os létszámcsökkentést; 

úgy véli, hogy esetükben nem szabad 

további ilyenfajta horizontális leépítési 

megközelítést végrehajtani; kijelenti, hogy 

határozottan ellenzi, hogy az ügynökségek 

számára ismét úgynevezett 

átcsoportosítási alapot hozzanak létre; 

116. úgy véli, hogy az uniós politikák 

megvalósításához, valamint a bizalom 

visszaszerzéséhez és a polgárokkal és a 

civil társadalmi szervezetekkel valamennyi 

szinten folytatott párbeszéd 

megerősítéséhez elengedhetetlen az erős, 

hatékony és kiváló minőségű közigazgatás; 

e tekintetben hangsúlyozza a 

demokratikusan megválasztott tagokból 

álló intézmények szerepét; emlékeztet arra, 

hogy a Számvevőszék szerint az uniós 

intézmények, szervek és hivatalok 

végrehajtották a létszámtervükben 

meghatározott 5%-os létszámcsökkentést; 

úgy véli, hogy további leépítésre csak a 

tényleges szükségletek mérlegelése és, 

ahol lehetséges, a közös funkciók 

összevonása alapján kerülhet sor; az 

uniós igazgatási kiadások szigorú 

felülvizsgálatát kéri a költségek valódi 

csökkenésének biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

 


