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8.3.2018 A8-0048/40 

Módosítás  40 

Gérard Deprez 

az ALDE 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 

D a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Da. mivel az Európai Unió 

költségvetésének semmilyen növelése nem 

növelheti a közkiadások átfogó súlyát az 

EU-ban, ezért azt a mostanáig a 

tagállamok által gyakorolt hatáskörök és 

elvégzett tevékenységek EU-hoz való 

átcsoportosításával és a megfelelő 

előirányzatok rendelkezésre bocsátásával 

kellene elérni; mivel ennek nagyobb 

hatékonyságot és európai hozzáadott 

értéket kellene eredményeznie;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Módosítás  41 

Gérard Deprez 

az ALDE 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 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  7a. úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi 

uniós politikák és az őket követő kiadási 

programok finanszírozásának szintjét a 

következő programozási időszakban a 

jelenlegi pénzügyi programok és eszközök 

teljesítményének és hatékonyságának a 

Bizottság által végzett mélyreható kritikus 

értékelése és az általuk nyújtott hozzáadott 

érték elemzése alapján kellene 

meghatározni a közkiadások átfogó 

felülvizsgálatának részeként, ahogy azt a 

Számvevőszék többször is javasolta;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Módosítás  42 

Gérard Deprez 

az ALDE 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 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. kéri ezért a meglévő politikák, 

különösen a Szerződésekben rögzített 

régóta fennálló uniós politikák, 

nevezetesen a közös agrárpolitika és 

halászati politika, valamint a kohéziós 

politika folyamatos támogatását, mivel 

azok elviszik az uniós polgárokhoz az 

európai projekt kézzelfogható előnyeit; 

elutasít minden olyan próbálkozást, amely 

e politikák nemzeti hatáskörbe történő 

visszautalására irányul, mivel ez nem 

csökkentené az adófizetőkre és a 

fogyasztókra háruló pénzügyi terhet, és 

jobb eredményeket sem érne el, ehelyett 

azonban akadályozná a növekedést, a 

szolidaritást és az egységes piac 

működését, miközben tovább mélyítené az 

egyenlőtlenségeket és növelné a 

különbségeket a területek és a gazdasági 

ágazatok között; a következő programozási 

időszakban ugyanolyan szintű 

finanszírozást szándékozik biztosítani e 

politikák tekintetében a 27 uniós tagállam 

számára, miközben tovább javítja azok 

eredményességét, és egyszerűsíti az 

említett politikákhoz kapcsolódó 

eljárásokat;  

8. kéri ezért a meglévő politikák, 

különösen a Szerződésekben rögzített 

régóta fennálló uniós politikák, 

nevezetesen a közös agrárpolitika és 

halászati politika, valamint a kohéziós 

politika folyamatos támogatását, mivel 

azok elviszik az uniós polgárokhoz az 

európai projekt kézzelfogható előnyeit; 

elutasít minden olyan próbálkozást, amely 

e politikák nemzeti hatáskörbe történő 

visszautalására irányul, mivel ez nem 

csökkentené az adófizetőkre és a 

fogyasztókra háruló pénzügyi terhet, és 

jobb eredményeket sem érne el, ehelyett 

azonban akadályozná a növekedést, a 

szolidaritást és az egységes piac 

működését, miközben tovább mélyítené az 

egyenlőtlenségeket és növelné a 

különbségeket a területek és a gazdasági 

ágazatok között; a következő programozási 

időszakban megfelelő szintű finanszírozást 

szándékozik biztosítani e politikák 

tekintetében a 27 uniós tagállam számára, 

miközben tovább javítja azok 

eredményességét, és egyszerűsíti az 

említett politikákhoz kapcsolódó 

eljárásokat; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Módosítás  43 

Gérard Deprez 

az ALDE 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 

19 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  19a. felhívja az Uniót, hogy növelje 

költségvetési rugalmasságát, hogy javítsa 

a hirtelen bekövetkező válságokra és az 

előre nem látott eseményekre való 

válaszadását, és ezért megjegyzi, hogy az 

egyéb kiadásokról, eltekintve az 

előrejelezhetőséget és többéves pénzügyi 

keretet megkövetelő politikáktól és 

programoktól, mint például a közös 

agrárpolitika és a közös halászati politika 

és a kohéziós politika, a kutatási és 

innovációs programok, a közlekedési 

infrastruktúráról, a digitális és 

energiaágazatokról szóló, a képzési, 

foglalkoztatási és a fiatal hallgatók és 

vállalkozók mobilitásáról szóló, valamint 

a vállalkozások versenyképességéről és a 

kis- és középvállalkozásokról szóló 

programok, évente kellene dönteni és 

szavazni;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Módosítás  44 

Gérard Deprez 

az ALDE 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 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. hangsúlyozza, hogy a többéves 

pénzügyi keret időtartamát fokozatosan 

egy 5+5 éves időszak felé kell eltolni, 

amely kötelező félidős felülvizsgálatot 

tartalmaz; felszólítja a Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki egyértelmű javaslatot, amely 

meghatározza az 5+5 éves többéves 

pénzügyi keret gyakorlati 

megvalósításának módszereit; 

meggyőződése, hogy egy egyszeri ötéves 

időszak nem jöhet szóba a többéves 

pénzügyi keret időtartamaként, tekintettel 

azokra a súlyos akadályokra, amelyeket ez 

több uniós politika programozási és 

végrehajtási követelményei tekintetében 

jelentene; 

22. hangsúlyozza, hogy a többéves 

pénzügyi keret időtartamát fokozatosan 

egy 5+5 éves időszak felé kell eltolni, 

amely kötelező félidős felülvizsgálatot 

tartalmaz; felszólítja a Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki egyértelmű javaslatot, amely 

meghatározza az 5+5 éves többéves 

pénzügyi keret gyakorlati 

megvalósításának módszereit;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Módosítás  45 

Gérard Deprez 

az ALDE 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 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára;  

törölve 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Módosítás  46 

Gérard Deprez 

az ALDE 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 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. alapvető fontosságúnak tartja a 

fenntartható és megfizethető energiaellátás 

biztosítását Európában; ezért kéri az olyan 

beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások és 

energiaellátási útvonalak diverzifikálását, 

növelik az energiabiztonságot és az 

energiafüggetlenséget, továbbá javítják az 

energiahatékonyságot és a megújuló 

energiák használatát, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen azt, hogy átfogó támogatást 

kell nyújtani különösen a sok szén-

dioxidot kibocsátó régiók, az energetikai 

átállás, az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságra való átállás, a 

villamosenergia-termelés korszerűsítése, a 

hálózatok határokon átnyúló 

összekapcsolásának javítása és az 

intelligens energiahálózatok bevezetése, a 

szén-dioxid-leválasztás és -tárolás és az ezt 

hasznosító technológiák, valamint a 

távfűtés korszerűsítése számára; 

véleménye szerint az energiaágazat 

éghajlattal összefüggő célkitűzések 

fényében való átalakítását ennek 

megfelelően kell támogatni, különösen a 

széntől függő régiókban és országokban, 

hogy hatékonyan lehessen hozzájárulni az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

86. alapvető fontosságúnak tartja a 

fenntartható és megfizethető energiaellátás 

biztosítását Európában; ezért kéri az olyan 

fenntartható beruházások folyamatos 

támogatását, amelyek ösztönzik a 

megújuló energiaforrásokat, elsődleges 

üzemanyagként javítják az 

energiahatékonyságot, növelik az 

energiabiztonságot és a behozott 

energiaforrásoktól való függetlenséget, 

valamint az Európa hosszú távú éghajlati 

kötelezettségvállalásaival összhangban 

lévő új és innovatív energetikai és ipari 

technológiákat támogatják;  
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gazdaságra való stratégiai átálláshoz; 

átfogó alap létrehozását kéri az igazságos 

átmenet támogatása érdekében, 

különösen a megújuló források, az 

energiahatékony megoldások, az 

energiatárolás, az elektromos mobilitási 

megoldások és infrastruktúrák, a 

villamosenergia-termelés és a hálózatok 

korszerűsítése, a fejlett áramtermelési 

technológiák, többek között a szén-dioxid-

leválasztás és -tárolás (CCS), -hasznosítás 

és -tárolás, valamint a szénelgázosítás 

fejlesztése és beindítása, a távfűtés 

korszerűsítése, többek között magas 

hatékonyságú kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelés, a jövőbeli 

környezetvédelmi normákhoz való korai 

alkalmazkodás, az energiaigényes 

iparágak átalakítása, valamint a 

társadalmi, gazdasági és környezeti 

hatások kezelése révén;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Módosítás  47 

Gérard Deprez 

az ALDE 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 

90 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

90. kiemelkedő fontosságúnak tartja, 

hogy a 2020 utáni időszakban a 27 uniós 

tagállam tekintetében változatlan árakon 

számítva legalább a 2014–2020-as időszak 

költségvetésének szintjén tartsák a 

kohéziós politika finanszírozását; 

hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 

forrásainak elosztásakor a GDP-nek kell az 

egyik paraméternek maradnia, azonban úgy 

véli, hogy azt a társadalmi, környezeti és 

demográfiai mutatók egy további 

készletének kell kiegészítenie, hogy jobban 

figyelembe vegye az uniós régiók és a 

tagállamok közötti és azokon belüli újfajta 

egyenlőtlenségeket; emellett támogatja, 

hogy az új programozási időszakban 

folytassák azokat az elemeket, amelyek a 

jelenlegi többéves pénzügyi keretben 

korszerűbbé és teljesítményorientáltabbá 

tették a kohéziós politikát, azaz a tematikus 

koncentrációt, az előzetes feltételrendszert, 

az teljesítménymérési keretet és a 

gazdasági kormányzással való kapcsolatot;  

90. ezért úgy ítéli meg, hogy a 27 uniós 

tagállam 2020 utáni kohéziós 

politikájának a szükségletek elemzése 

alapján és a politika végrehajtásának 

értékelését figyelembe véve megfelelő 

finanszírozást kell kapnia; hangsúlyozza, 

hogy a kohéziós politika forrásainak 

elosztásakor a GDP-nek kell az egyik 

paraméternek maradnia, azonban úgy véli, 

hogy azt a társadalmi, környezeti és 

demográfiai mutatók egy további 

készletének kell kiegészítenie, hogy jobban 

figyelembe vegye az uniós régiók és a 

tagállamok közötti és azokon belüli újfajta 

egyenlőtlenségeket; emellett támogatja, 

hogy az új programozási időszakban 

folytassák azokat az elemeket, amelyek a 

jelenlegi többéves pénzügyi keretben 

korszerűbbé és teljesítményorientáltabbá 

tették a kohéziós politikát, azaz a tematikus 

koncentrációt, az előzetes feltételrendszert, 

az teljesítménymérési keretet és a 

gazdasági kormányzással való kapcsolatot; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Módosítás  48 

Gérard Deprez 

az ALDE 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 

94 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

94. hangsúlyozza különösen, hogy az 

ifjúsági politikák átfogó megközelítésének 

részeként uniós szinten folytatni kell a 

küzdelmet a fiatalok munkanélkülisége és a 

kirekesztés ellen, különösen a nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő (NEET) fiatalok esetében; 

felszólít ezért arra, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés 

költségvetését duplázzák meg, az uniós 

ifjúsági garanciát pedig teljes mértékben 

hajtsák végre, ugyanakkor biztosítsák a 

források gyors és egyszerűsített 

felhasználását, valamint az állandó és stabil 

finanszírozást a következő programozási 

időszakban; hangsúlyozza, hogy jobb 

szabályozásra van szükség annak 

biztosítása érdekében, hogy védjék a 

hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű 

fiatalok programban való 

megkülönböztetésmentes részvételét; úgy 

véli, hogy az oktatás és képzés 

fellendítésére, különösen a digitális 

jártasság fejlesztésére irányuló 

beruházások továbbra is az EU kiemelt 

prioritásai közé tartoznak; kitart amellett, 

hogy ez a program nem léphet a korábban 

a nemzeti költségvetésekből finanszírozott 

kiadások helyébe;  

94. hangsúlyozza különösen, hogy az 

ifjúsági politikák átfogó megközelítésének 

részeként uniós szinten folytatni kell a 

küzdelmet a fiatalok munkanélkülisége és a 

kirekesztés ellen, különösen a nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő (NEET) fiatalok esetében; 

felszólít ezért a fiatalok 

foglalkoztatásának fellendítésére szolgáló 

kezdeményezések jelentős megerősítésére, 

valamint az uniós ifjúsági garancia teljes 

mértékű végrehajtására, ugyanakkor 

biztosítva a források gyors és egyszerűsített 

felhasználását, valamint az állandó és stabil 

finanszírozást a következő programozási 

időszakban; hangsúlyozza, hogy jobb 

szabályozásra van szükség annak 

biztosítása érdekében, hogy védjék a 

hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű 

fiatalok programban való 

megkülönböztetésmentes részvételét; úgy 

véli, hogy az oktatás és képzés 

fellendítésére, különösen a digitális 

jártasság fejlesztésére irányuló 

beruházások továbbra is az EU kiemelt 

prioritásai közé tartoznak; kitart amellett, 

hogy ez a program nem léphet a korábban 

a nemzeti költségvetésekből finanszírozott 

kiadások helyébe; 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Módosítás  49 

Gérard Deprez 

az ALDE 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 

98 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

98. felhívja a Bizottságot, hogy 

foglalkozzon tovább az „Európára 

érvényes vasúti igazolvány (Interrail) a 18. 

születésnapra” projekttel, és a következő 

többéves pénzügyi keretben terjesszen elő 

külön programot elegendő éves 

előirányzattal ahhoz, hogy az adott évben a 

18. életévüket betöltő fiatal európaiaktól 
beérkező, ingyenes vasúti igazolvány iránti 

összes kérelmet fedezni lehessen; 

hangsúlyozza, hogy egy ilyen projekt az 

európai tudat és identitás növelésének 

egyik kulcsfontosságú elemévé válna, 

különösen az olyan fenyegetésekkel 

szemben, mint a populizmus és a 

félretájékoztatás terjedése; megismétli, 

hogy e program célkitűzéseinek az 

eléréséhez megfelelő jogalappal rendelkező 

javaslatot vár a Bizottságtól;  

98. felhívja a Bizottságot, hogy 

foglalkozzon tovább az „Európára 

érvényes vasúti igazolvány (Interrail)” 

projekttel, és a következő többéves 

pénzügyi keretben terjesszen elő külön 

programot elegendő éves előirányzattal 

ahhoz, hogy a fiatal európaiak széles 

körétől beérkező, ingyenes vasúti 

igazolvány iránti összes kérelmet fedezni 

lehessen, a program legyen társadalmi és 

földrajzi szempontból befogadó, mindig 

kapcsolódjon oktatási célokhoz, alapuljon 

multimodális és a szén-dioxid-kibocsátást 

elkerülő közlekedésen, és a 

kedvezményezettektől kérjen pénzügyi 

hozzájárulást a projekt iránti 

elkötelezettségük bizonyítására; 

hangsúlyozza, hogy egy ilyen projekt az 

európai tudat és identitás növelésének 

egyik kulcsfontosságú elemévé válna, 

különösen az olyan fenyegetésekkel 

szemben, mint a populizmus és a 

félretájékoztatás terjedése; megismétli, 

hogy e program célkitűzéseinek az 

eléréséhez megfelelő jogalappal rendelkező 

javaslatot vár a Bizottságtól, és 

hangsúlyozza, hogy e program nem 

áshatja alá a már meglévő egyéb, sikeres 

uniós programok költségvetését; 
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