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8.3.2018 A8-0048/7 

Módosítás  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF 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 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretről 

hamar bebizonyosodott, hogy nem 

alkalmas a tényleges igények és politikai 

törekvések teljesítésére, mivel már 

kezdettől fogva azt kérték, hogy kezeljen 

számos olyan válságot és új kihívást a 

beruházások, a társadalmi kirekesztés, a 

migráció és a menekültügy, a fiatalok 

foglalkoztatása, a biztonság, a 

mezőgazdaság, a környezet és az 

éghajlatváltozás területén, amelyekkel az 

elfogadásának időpontjában nem 

számoltak; mivel ennek eredményeként a 

jelenlegi többéves pénzügyi keret már a 

végrehajtás első két éve után elérte 

határait, mivel a rendelkezésre álló 

tartalékkeretek kimerültek, jelentős 

mértékben igénybevételre kerültek a 

rugalmassági rendelkezések és a 

különleges eszközök, a meglévő politikák 

és programok nyomás alá kerültek, vagy 

akár még csökkentették is azok kereteit, 

valamint néhány költségvetésen kívüli 

mechanizmust került létrehozásra, ilyen 

módon kompenzálva az uniós költségvetés 

elégtelen szintjét és rugalmatlanságát;  

B.  mivel a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretről és az 

EU költségvetési politikájáról 

bebizonyosodott, hogy nem alkalmas 

hatékonyan megfelelni a tényleges 

igényeknek a beruházások, a migráció és a 

menekültügy, az ifjúsági foglalkoztatás, a 

biztonság, a mezőgazdaság és a környezet 

területén; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Módosítás  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF 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 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. hangsúlyozza, hogy a következő 

többéves pénzügyi keret lehetőséget kínál 

az Uniónak annak bizonyítására, hogy 

képes összefogni és kezelni az olyan 

politikai fejleményeket, mint a brexit, a 

populista és nacionalista mozgalmak 

felemelkedése és a globális vezető 

szerepben bekövetkezett változások; 

hangsúlyozza, hogy a megosztottság és az 

önzés nem ad választ a globális 

problémákra és a polgárok aggodalmaira; 

úgy véli, hogy különösen a brexitről folyó 

tárgyalások rámutatnak arra, hogy az 

uniós tagság előnyei jóval felülmúlják a 

költségvetéshez nyújtott hozzájárulás 

költségeit; ezzel összefüggésben kéri a 

korábban tett kötelezettségvállalások 

keretének maradéktalan tiszteletben 

tartását, ahogy az a nagypénteki 

megállapodás esetében is történt a 

jogállamiság és a demokrácia 

vonatkozásában; 

7. visszautasít és sajnálatosnak tart 

minden olyan kísérletet, amelynek célja az 

Egyesült Királyság Unióból történő 

kilépésének (brexit) kiaknázása a 

költségvetés bevételi oldalának 

megerősítése érdekében, ami végső soron 

a vállalkozások további megadóztatásához 

és a polgárok adóterheinek növekedéséhez 

fog vezetni; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Módosítás  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. ismételten hangot ad kétségeinek 

az uniós költségvetési finanszírozással és 

azon szerepével kapcsolatban, hogy 

konkrét válaszokat adjon a polgárok 

szükségleteire és azokra az egyre növekvő 

nehézségekre, amelyekkel a polgároknak 

szembe kell nézniük, így a 

munkanélküliségre, a gazdasági 

recesszióra, a szegénységre, a migrációs 

válságra és a biztonsági fenyegetésekre; 

hangsúlyozza, hogy megfelelően értékelni 

kell, mely alapokat lehetne jobban kezelni 

nemzeti szinten, biztosítva a 

szubszidiaritás elvének teljes körű 

betartását;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Módosítás  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  116a. felszólít az uniós igazgatási 

kiadások jelentős és kézzelfogható 

csökkentésére, figyelembe véve a számos 

tagállamban tapasztalható gazdasági 

megszorításokat;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Módosítás  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

117 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

117. üdvözli az intézmények, szervek és 

hivatalok kezdeményezéseit, hogy a 

megerősített igazgatási együttműködésen 

és bizonyos funkciók összevonásán 

keresztül tovább javítsák a hatékonyságot, 

és ezzel megtakarítást érjenek el az uniós 

költségvetésben; kiemeli, hogy egyes 

ügynökségek esetében további 

hatékonyságnövekedést lehetne elérni, 

különösen a hasonló feladatokat ellátó 

ügynökségek közötti fokozott 

együttműködésen keresztül, például a 

pénzügyi piacok felügyelete terén és a 

több helyszínen működő ügynökségek 

esetében; általánosabb jelleggel kéri 

annak alapos értékelését, hogy hogyan 

lehetne csoportosítani az ügynökségeket 

küldetésük stratégiai jellege és 

eredményeik szerint, annak érdekében, 

hogy az ügynökségek, például az Európai 

Bankhatóság és a párizsi Európai 

Értékpapírpiaci Hatóság között 

szinergiákat lehessen kialakítani; 

117. felszólít az európai ügynökségek 

szerepének teljes felülvizsgálatára, és 

felveti, hogy az Európai Bizottság meglévő 

főigazgatóságai vagy a tagállamok nem 

tudnának-e hatékonyabban foglalkozni 

ezekkel a feladatokkal és célokkal, 

hozzátéve, hogy ezáltal megelőzhető lenne 

a szerepek és költségek megkettőzése, és 

nagyobb lenne az átláthatóság; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Módosítás  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF 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 

119 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

119. felszólítja a Bizottságot, hogy 

tegyen javaslatot egy olyan 

mechanizmusra, melynek alapján az 

Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 

2. cikkének tiszteletben tartását elmulasztó 

tagállamok pénzügyi következményekkel 

nézhetnének szembe; figyelmeztet 

azonban arra, hogy az uniós költségvetés 

végső kedvezményezettjeit nem érinthetik 

olyan szabálysértések, melyekért nem ők a 

felelősek; meggyőződése ezért, hogy nem 

az uniós költségvetés a megfelelő eszköz 

az EUSZ 2. cikke tiszteletben tartása 

elmulasztásának kezelésére, és hogy az 

esetleges pénzügyi következményeket az 

érintett tagállamnak a költségvetés 

végrehajtásától függetlenül kellene 

viselnie; 

119. elutasít és helytelenít minden arra 

irányuló kísérletet, hogy politikai vagy 

gazdasági feltételeket állapítsanak meg az 

uniós alapokra; elítéli ezt a 

kezdeményezést, mint az európai 

nemzetek, illetve szabadságuk és 

függetlenségük elleni újabb támadást; 

Or. en 

 

 


