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12.3.2018 A8-0062/6 

Módosítás  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel a tagállamokban az egyre 

terjedő populista és szélsőséges 

mozgalmak félrevezető információkat 

terjesztenek az EU-ról és költségvetéséről, 

ami felhívja a figyelmet arra, hogy 

egyértelműbb és átláthatóbb 

információkat kell nyújtani az EU-ról;  

törölve 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Módosítás  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza, hogy az Eurostat 

adatai szerint és a populista narratívával 
ellentétben az uniós polgárok optimisták az 

EZ jövőjével kapcsolatban; hangsúlyozza, 

hogy az Uniónak teljesítenie kell arra 

irányuló feladatait és kötelezettségeit, 

hogy javítsa polgárai – jelenlegi és 

jövőbeli – életszínvonalát, és hogy 

megvédje őket a tisztességtelen világpiaci 

kereskedelmi és gazdasági gyakorlatok 

hatásaitól, valamint hogy ugyanakkor 

annak előnyeit kihasználhassák; rámutat, 

hogy foglalkozni kell az éghajlatváltozás 

és a nemzetközi biztonsági kihívások 

jelentette fenyegetésekkel; úgy véli, hogy 

ezen elvárások és kötelezettségek 

teljesítése érdekében az EU-nak – 

hatásköre keretein belül – 

eredményesebben kellene működnie, hogy 

– az EU 2020 stratégia, az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljainak és a 

Párizsi Megállapodás maradéktalan 

tiszteletben tartása mellett – támogassa a 

fenntartható növekedést és 

munkahelyteremtést, és hogy csökkentse 

az uniós polgárok közötti életszínvonalbeli 

különbségeket az összes régióban; 

hangsúlyozza, hogy fel kell készítenie az 

európai gazdaságot és az uniós polgárokat 

a digitalizációban rejlő lehetőségre; úgy 

véli, hogy a migráció okainak kezelése és 

2. hangsúlyozza, hogy az EU 

narratívájával ellentétben az európai 

polgárok nem optimisták az EU jövőjével 

kapcsolatban, ahogy azt különböző európai 

országokban tartott számos választás is 

bizonyította;  
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a megkülönböztetés különböző formáinak 

– így például a nők és az LMBTI 

személyek hátrányos 

megkülönböztetésének – visszaszorítása 

szintén fontos kihívások lesznek 2019-

ben;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Módosítás  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. úgy véli, hogy a 2019. évi uniós 

költségvetésnek meg kell erősítenie a 

fiatalok munkanélküliségének enyhítését 

célzó összes eszközt, különösen a 

gazdaságilag elmaradott uniós régiókban, 

megkülönbözetett figyelmet fordítva a 

vállalkozói és szakmai készségek, valamint 

a mobilitás támogatására, a képesítések 

elismerésére az oktatás és szakképzés 

valamennyi szintjén, továbbá a növekedés, 

a versenyképesség, a munkahelyteremtés, 
az infrastrukturális befektetések, az 

innováció, a kutatás és a kkv-k 

támogatására; hangsúlyozza, hogy uniós 

szinten az ifjúsági munkanélküliség 

jelenti az egyik legnagyobb kihívást, mivel 

az jelentős társadalmi hatással jár; 

3. úgy véli, hogy az EU 2019. évi 

költségvetésének hatékonyabbnak, 

átláthatóbbnak és teljesítményalapúnak 

kell lennie és csökkentenie kellene az 

adminisztratív kiadásokat és a pazarlást, 

egyszersmind figyelembe kellene vennie a 

számos tagállamban tapasztalt gazdasági 

megszorításokat; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Módosítás  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. üdvözli az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) 

meghosszabbítását és növelését, amely a 

megnövelt garancialap révén alapvető 

szerepet tölt be az EU-n belüli beruházási 

hiány mérséklésében; emlékeztet arra, 

hogy az ESBA garanciaalapját részben a 

Horizont 2020 és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

költségvetéséből finanszírozzák, miközben 

mindkettő hosszú távú, jövőorientált 

program; hangsúlyozza a Parlament 

régóta fennálló álláspontját, miszerint 

bármely új kezdeményezést új 

előirányzatokkal, és nem 

átcsoportosításokkal kell finanszírozni, és 

hogy a meglévő programokban emiatt 

keletkezett veszteségeket az éves 

költségvetési eljárás során ellensúlyozni 

kell; megismétli, hogy az említett 

programok költségvetésének csökkentését 

lehetőség szerint meg kell szüntetni  

13. helyteleníti az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) kibővítését és 

megerősítését, amely nem váltotta valóra a 

növekedés garantálására és a 

munkanélküliség kezelésére vonatkozó 

ígéreteket, ami az adófizetők pénzének 

felesleges pazarlásához vezetett;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Módosítás  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. üdvözli a tagállamok közelmúltbeli 

elkötelezettségét a kemény és a puha 

jogalkotás javítására törekvő megújított 

uniós védelmi menetrend iránt, és úgy 

véli, hogy e törekvés összhangban van a 

polgárok biztonsági aggodalmaival, 

tekintettel a növekvő globális 

instabilitásra, amelyet súlyosbítanak az új 

típusú fenyegetések; támogatja az 

Európai Védelmi Iparfejlesztési Program 

(EDIDO) elindítására irányuló bizottsági 

kezdeményezést, amely az Európai 

Védelmi Alap felé tett első lépés lenne; 

ragaszkodik ahhoz, hogy az EDIDP-t 

kizárólag lekötetlen tartalékokból és/vagy 

külön eszközökkel finanszírozzák, ne 

pedig meglévő programok forrásainak 

átcsoportosításával; 

15. elutasít az uniós költségvetés 

védelmi vagy katonai vonatkozású 

felhasználására irányuló mindenfajta 

kísérletet; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Módosítás  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. több forrást kér az Unión belüli 

erőszakos szélsőségességhez vezető 

radikalizálódás jelenségével szembeni 

fellépéshez; úgy véli, hogy e cél az 

integráció elősegítése és a diszkrimináció, 

a rasszizmus, az idegengyűlölet, a 

fundamentalizmus, a gyűlöletbeszéd és a 

gyűlölet-firkák elleni fellépés révén érhető 

el; 

17. támogatja a tagállamok arra 

irányuló erőfeszítéseit, hogy fellépjenek az 

Unión belüli erőszakos szélsőségességhez 

vezető iszlám radikalizálódás jelenségével 

szemben; úgy véli, hogy a tagállamok e 

célt a szigorú határellenőrzés, az 

asszimiláció elősegítése és az iszlám 

fundamentalizmus, a gyűlöletbeszéd és a 

gyűlöletet szító írások elleni fellépés révén 

érhető el; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Módosítás  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. úgy véli, hogy a migrációs és 

menekültáramlatok, valamint a határok 

kezelésére irányuló vagy azzal foglalkozó 

uniós ügynökségeket, programokat és 

politikákat megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal kell ellátni ahhoz, hogy 

meg tudjanak felelni a jelenlegi 

menekültválság jelentette kihívásoknak, 

amire egyébiránt a tagállamoknak a 

tehermegosztás elve és a Genfi 

Egyezmények értelmében felelősséget is 

kell vállalniuk; meggyőződése, hogy a 

hosszú távú megoldás érdekében az EU-

nak egyebek mellett azáltal kell 

bizonyságot tennie a külső szolidaritásról, 

hogy a befektetésekre és a fejlesztési 

politikákra nagyobb hangsúlyt helyezve 

megteremti a béke és a jólét feltételeit a 

származási országokban, különösen az 

Európai Fenntartható Fejlődési Alap 

(EFFA), a fejlesztési együttműködési 

eszköz, a humanitárius segély 

költségvetése végrehajtása révén; elismeri 

a fejlesztéspolitika fontosságát és 

különleges értékét, mivel olyan célokat tűz 

ki, mint például a szegénység 

felszámolása, az oktatás, az egészségügy 

és a gazdaság fejlesztése; rámutat, hogy 

támogatni kell az ENSZ 

segélyprogramjait és hivatalait; kiemeli, 

hogy az EU stabil szomszédsága az uniós 

33. kiemeli, hogy az európai 

szakpolitikák nem tudták megakadályozni 
a migrációs áramlást és az 

embercsempészetet; elismeri, hogy annak 

ellenére, hogy az elmúlt pénzügyi években 

jelentős költségvetési eszközöket 

mozgósítottak a migrációs és 

menekültügyi válság kezelése érdekében, 

még mindig nem sikerült megoldást 

találni; ismételten aggodalmát fejezi ki 

azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet 

játszottak a migrációs és menekültügyi 

válság hatásainak kezelésében az olyan 

eszközök, mint a Belső Biztonsági Alap és 

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap; 
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stabilitás és jólét megőrzésének egyik 

feltétele; felhívja ezért a Bizottságot, hogy 

biztosítson elsőbbséget az EU 

szomszédságában végrehajtott 

beruházások számára annak érdekében, 

hogy támogassa a térség előtt álló fő 

problémák ‒ a déli szomszédság migrációs 

és menekültügyi kihívásai és a részben a 

nemzetközi jognak, valamint a 

demokratikus elveknek és az emberi jogi 

normáknak nem megfelelő orosz 

külpolitika miatt a keleti szomszédságban 

kialakult instabilitás ‒ kezelésére irányuló 

erőfeszítéseket; hangsúlyozza, hogy az új 

politikai prioritásokat és az EU jövőbeni ‒ 

például biztonsági és védelmi ‒ kihívásait 

nem a meglévő sikeres és fontos 

programok ‒ úgymint a fejlesztési és 

humanitárius segély vagy a szomszédsági 

politika ‒ költségvetésének 

csökkentésével, hanem további 

előirányzatok révén kell finanszírozni; 

megerősíti továbbá, hogy a 

biztonságpolitika és a fejlesztéspolitika két 

egymással összefüggő terület, és hogy a 

biztonság fontos feltétel egy működő 

állam kiépítéséhez; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Módosítás  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. hangsúlyozza, hogy az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköznek 

(IPA) – egyéb célkitűzések mellett – 

elsősorban a bővítési országok politikai és 

gazdasági reformjait kell megkönnyítenie; 

ezzel összefüggésben felkéri a Bizottságot, 

hogy a 2019. évi költségvetésre irányuló 

javaslatában végezze el az IPA-alapok 

további értékelését, figyelembe véve a 

rosszabbodó törökországi helyzetet, 

valamint a balkáni államokban fokozódó 

radikalizálódás sürgős kezelésének 

szükségességét; 

35. hangsúlyozza, hogy az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszközt (IPA) 

nem szabad Törökország, egy olyan 

ország támogatására használni, amely a 

szabadság és a demokrácia számos 

alapelvét nem tartja tiszteletben; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Módosítás  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  39a.  kéri, hogy addig ne növeljék az EU 

költségvetésének kötelezettségvállalási 

előirányzatait, amíg nem határoznak meg 

végleges megoldást a fennálló kifizetési 

kérelmekkel kapcsolatos elmaradásokat 

illetően; 

Or. en 

 

 


