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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3/2018 A8-0048/111 

Módosítás  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Mr Jan Olbrycht. 

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

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

82a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 82a. hangsúlyozza, hogy a minőségi 

közlekedési infrastruktúra, hálózat és 

szolgáltatások döntő fontosságúak az 

országok és a régiók gazdasági és 

társadalmi fejlődése szempontjából 

nemcsak azért, mert hozzájárulnak a 

gazdasági növekedés előmozdításához, a 

termelési kapacitás felélénkítéséhez, a 

munkahelyteremtéshez, valamint az 

országok és a régiók modernizálásához, 

hanem azért is, mert alapvető szerepük 

van a népek közötti közeledésben és a 

lakosság elszigetelődése elleni 

küzdelemben; ezért elengedhetetlennek 

tartja, hogy ezeket a gazdasági növekedés, 

valamint a területi, gazdasági és 

társadalmi kohézió érdekében 

kulcsfontosságú szakpolitikai 

prioritásként kezeljék, amihez 

létfontosságú a közlekedési 

infrastruktúra, hálózat és szolgáltatások 

fejlesztésének, kezelésének és 

karbantartásának nyilvános ellenőrzése; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3/2018 A8-0048/112 

Módosítás  112 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Mr Jan Olbrycht. 

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

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 83a. elutasítja az uniós költségvetésnek 

a közlekedés olyan liberalizációs és 

privatizációs stratégiák finanszírozására 

való felhasználását, mint például a vasúti 

csomagokban vagy az egységes európai 

égbolt elnevezésű projektben szereplők, 

amelyek egyet jelentenek a szolgáltatások 

minőségének és biztonságának 

romlásával, a közlekedési dolgozók 

kizsákmányolásával, továbbá e stratégiai 

ágazat multinacionális vállalatok 

érdekeinek való alárendelésével; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3/2018 A8-0048/113 

Módosítás  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Mr Jan Olbrycht. 

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

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 83b kiemeli az integrált tengerpolitika 

(amely előmozdítja a tengerkutatást és a 

tengeri technológia és műszaki 

tudományok – például a hajóépítés – 

különféle területeinek fejlesztését a 

környezeti szempontból fenntarthatóbb 

tengeri közlekedés és kikötői 

infrastruktúra elősegítése érdekében egy 

olyan közigazgatás részeként, amely 

megerősíti a halászati ágazatot, 

gondoskodva annak modernizálásáról, 

társadalmi-gazdasági életképességéről és 

az erőforrások fenntarthatóságáról, 

valamint figyelembe véve a legkülső 

régiók sajátos szerepét és jellemzőit) 

garantált finanszírozásának, továbbá a 

multimodális összeköttetések 

optimalizálásának, illetve a digitális 

szállítási szolgáltatásokra való átállás és a 

fenntartható közlekedési módok – többek 

között a belvízi utak – felé való 

elmozdulásnak a fontosságát; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3/2018 A8-0048/114 

Módosítás  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Mr Jan Olbrycht. 

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

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 84a. hangsúlyozza, hogy az 

idegenforgalom a helyi és regionális 

gazdaságok – és ebből következően a 

gazdasági és társadalmi kohézió – 

élénkítésének releváns tényezője; ezért 

kiemeli a fenntartható és az alacsony 

bérek és bizonytalan munkahelyek 

alkalmazása nélküli idegenforgalmi 

ágazat felé való elmozdulás fontosságát, 

amely megköveteli az azt jellemző 

szezonalitás elleni küzdelmet, a turisztikai 

és infrastrukturális projektek közti 

hatékonyabb koordinációt, valamint a 

természeti, történelmi és kulturális 

örökség megőrzését; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3/2018 A8-0048/115 

Módosítás  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Mr Jan Olbrycht. 

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

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 84b kéri, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a közlekedésre és az 

idegenforgalomra szánt források 

kifizetésénél vegyék figyelembe azt a 

pozitív hatást, amely a regionális eltérések 

csökkentésének, illetve az ebben a két 

ágazatban a foglalkoztatással kapcsolatos 

szezonalitás és bizonytalanság 

csökkentésére irányuló küzdelemnek 

köszönhető; 

Or. pt 

 


