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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2018 A8-0048/108 

Módosítás  108 

Younous Omarjee, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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 

74 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  74a. hangsúlyozza, hogy sürgősen fel 

kell állítani egy európai hatóságot, amely 

az adókikerülés és az adócsalás elleni 

küzdelem tekintetében rendelkezik 

hatáskörrel; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Módosítás  109 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

a GUE/NGL 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 

81 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  81a. úgy véli, hogy biztosítani kell, hogy 

az ESBA-nak az Unió költségvetésében és 

politikai prioritásai között betöltött helye 

ne veszélyeztesse az európai kohéziós 

politika célkitűzéseinek megvalósítását; 

úgy véli, hogy az ESBA által 

finanszírozott intézkedések feltételéül kell 

szabni, hogy célkitűzéseik között 

szerepeljen a kohézió, a fenntarthatóság 

és az Unión belüli jóléti szakadék 

csökkentése; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Módosítás  110 

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

Flanagan, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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 

82. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a fenntartható 

közlekedési ágazat szempontjából; 

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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ruházzanak be az intelligens, fenntartható 

és integrált tömegközlekedésbe; 

Or. en 

 

 


