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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 

56 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  56a. úgy véli, hogy a multinacionális 

vállalatok és a leggazdagabb emberek 

által elkövetett korrupció és adócsalás 

elleni hatékony küzdelem révén a 

Bizottság becslése szerint évi ezer milliárd 

eurót kitevő összeget lehetne visszaadni a 

tagállamok nemzeti költségvetéseinek; 

megjegyzi, hogy ebben a kérdésben az EU 

részéről valóban hiányzik a cselekvés; 

Or. en 



 

AM\1148054HU.docx  PE616.074v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.3.2018 A8-0048/99 

Módosítás  99 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. ezért megismétli régóta fenntartott 

álláspontját, miszerint az Európai 

Fejlesztési Alapot a többéves pénzügyi 

kereten kívüli egyéb eszközök mellett be 

kell vonni az uniós költségvetésbe 

legitimitásának, valamint az uniós 

fejlesztési politika hatékonyságának és 

eredményességének növelése érdekében; 

hangsúlyozza azonban, hogy a megfelelő 

pénzügyi keretösszegeket hozzá kell adni a 

többéves pénzügyi keret elfogadott felső 

határához, hogy ezen eszközök 

költségvetésbe történő bevonása ne 

gyakoroljon negatív hatást sem a 

finanszírozásukra, sem pedig más uniós 

politikákra és programokra; elvben üdvözli 

azt a javaslatot, hogy az Európai 

Stabilitási Mechanizmust egy európai 

valutaalap formájában, jövőbeli 

kialakításának sérelme nélkül be kell 

emelni az Unió költségvetésébe; 

59. ezért megismétli régóta fenntartott 

álláspontját, miszerint az Európai 

Fejlesztési Alapot a többéves pénzügyi 

kereten kívüli egyéb eszközök mellett be 

kell vonni az uniós költségvetésbe 

legitimitásának, valamint az uniós 

fejlesztési politika hatékonyságának és 

eredményességének növelése érdekében; 

hangsúlyozza azonban, hogy a megfelelő 

pénzügyi keretösszegeket hozzá kell adni a 

többéves pénzügyi keret elfogadott felső 

határához, hogy ezen eszközök 

költségvetésbe történő bevonása ne 

gyakoroljon negatív hatást sem a 

finanszírozásukra, sem pedig más uniós 

politikákra és programokra; 

Or. en 

 

 


