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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.3.2018 A8-0062/16 

Módosítás  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Fa. mivel az uniós költségvetésnek elő kell 

mozdítania az állami beruházásokat a 

termelő és stratégiai ágazatok (ideértve 

azok korszerűsítését és fenntarthatóságát), 

a közszolgáltatások, a jogok biztosításával 

járó munkahelyek, a szegénység, a 

társadalmi kirekesztés és az 

egyenlőtlenségek elleni küzdelem, a 

környezetvédelem támogatása, valamint 

az egyes országok és régiók 

lehetőségeinek teljes körű kihasználása és 

a szolidaritáson, az együttműködésen, a 

kölcsönös tiszteleten és a békén alapuló 

külkapcsolatokra való törekvés révén;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Módosítás  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. szorgalmazza, hogy jelentős 

mértékben növeljék a költségvetést 

újraelosztó funkciójának javítása, ezáltal 

a gazdasági és társadalmi kohézió 

támogatása érdekében;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Módosítás  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2b. elutasítja a gazdasági és monetáris 

unióbeli stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződést 

(„költségvetési paktum”), a „gazdasági 

kormányzásról” szóló jogszabályokat és az 

„Euró Plusz Paktumot”, amelyek tovább 

erősítik a megszorító politikákat az 

Unióban és annak egyes tagállamaiban – 

a kizsákmányolást, az elszegényedést, a 

társadalmi egyenlőtlenségek és 

igazságtalanságok növekedését, az állam 

szociális feladatainak gyengítését szolgáló 

politikákat, ami elkerülhetetlenül a 

gazdasági és társadalmi helyzet 

súlyosbodásához fog vezetni, különösen a 

már most is nehezebb helyzetben lévő 

országokban; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Módosítás  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. szorgalmazza a fiatalok jogokat 

biztosító foglalkoztatását és társadalmi 

befogadását elősegítő programok 

finanszírozásának megerősítését, 

gondoskodva arról, hogy az uniós 

finanszírozás ne ösztönözze fizetetlen 

szakmai gyakorlatok létrehozását és 

bizonytalan munkakörülmények 

kialakítását, illetve a határozatlan idejű 

munkahelyek ideiglenes munkahelyekkel 

vagy szakmai gyakorlatokkal való 

felváltását;  

Or. pt 



 

AM\1148273HU.docx  PE616.088v01-00 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Módosítás  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 5a. úgy véli, hogy fel kell hagyni a 

jelenlegi uniós politikákkal, amennyiben 

ténylegesen meg kívánjuk oldani a 

fenntartható gazdasági növekedéssel, a 

munkanélküliséggel, a szegénységgel, a 

társadalmi kirekesztéssel és (a főként a 

jövedelem tekintetében fennálló) 

egyenlőtlenséggel kapcsolatos 

problémákat; hangsúlyozza, hogy új 

stratégiára van szükség Európa új pályára 

állításához, amely célul tűzi ki a teljes 

foglalkoztatást, a jogokat biztosító 

munkahelyeket, a tisztességes béreket, a 

társadalmi és gazdasági kohéziót, a 

mindenki számára biztosított szociális 

védelmet, a lehető legmagasabb 

életszínvonalat biztosítva, ugyanakkor 

figyelembe veszi az egyes tagállamok 

fejlesztési szükségleteit, különös tekintettel 

a legkevésbé fejlett országokra, és 

elősegíti a tényleges konvergenciát és a 

tagállamok közötti fejlettségi szakadék és 

a meglévő gazdasági, szociális és 

regionális különbségek csökkenését; 

Or. pt 

 

 


