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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.7.2018 A8-0247/14 

Módosítás  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. üdvözli a Bizottság javaslatát, és 

úgy véli, hogy az nagyjából megfelel a 

Parlament saját prioritásainak; még 

inkább meg kívánja erősíteni legfontosabb 

programjait és biztosítani kívánja ezek 

finanszírozásának megfelelő szintjét; 

tudomásul veszi a kötelezettségvállalási 

előirányzatok 3,1 %-os növekedését és a 

2018-hoz képest alacsonyabb GNI-arányt, 

mind a kötelezettségvállalási előirányzatok 

(1,02% helyett 1%), mind a kifizetési 

előirányzatok (0.92% helyett 0.9%) 

tekintetében;  

3. tudomásul veszi a Bizottság 

javaslatát; meg kívánja védeni 

legfontosabb programjait, és biztosítani 

kívánja ezek finanszírozásának megfelelő 

szintjét, megtakarítást végrehajtva az 

olyan projektek esetében, amelyek eddig 

nem mutattak fel valódi hozzáadott 

értéket; tudomásul veszi a 

kötelezettségvállalási előirányzatok 3,1%-

os növekedését és a 2018-hoz képest 

alacsonyabb GNI-arányt, mind a 

kötelezettségvállalási előirányzatok (1,02% 

helyett 1%), mind a kifizetési 

előirányzatok (0.92% helyett 0.9%) 

tekintetében;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Módosítás  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. üdvözli a Horizont 2020, az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, az 

Erasmus+ és az uniós polgárok 

biztonságának növeléséhez hozzájáruló 

programok javasolt megerősítését; rámutat 

azonban, hogy tovább kell erősíteni a kkv-

k támogatását, amelyek kulcsfontosságúak 

a gazdasági növekedéshez és a 

munkahelyteremtéshez, és hogy megfelelő 

elkülönített forrásokra van szükség az 

uniós ipar digitalizálása, a digitális 

készségek és a digitális vállalkozás, 

valamint a fiatalokat támogató programok, 

konkrétan az Erasmus Pro előmozdítása 

érdekében; emlékeztet azon 

meggyőződésére, hogy az Erasmus+ 2019. 

évi költségvetését legalább meg kell 

kétszerezni; 

4. üdvözli a Horizont 2020, az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

(CEF), az Erasmus+ és az uniós polgárok 

biztonságának növeléséhez hozzájáruló 

programok javasolt megerősítését; 

rámutat,hogy a CEF finanszírozásának 

olyan célokra kell irányulnia, amelyek 

valódi gazdasági, környezeti és társadalmi 

hozzáadott értéket biztosítanak a 

tagállamok számára, és nem használható 

olyan projektek finanszírozására, amelyek 

megvalósítása ellentmondásos; rámutat 

azonban, hogy tovább kell erősíteni a kkv-

k támogatását, amelyek kulcsfontosságúak 

a gazdasági növekedéshez és a 

munkahelyteremtéshez, és hogy megfelelő 

elkülönített forrásokra van szükség az 

uniós ipar digitalizálása, a digitális 

készségek és a digitális vállalkozás, 

valamint a fiatalokat támogató programok, 

konkrétan az Erasmus Pro előmozdítása 

érdekében; emlékeztet azon 

meggyőződésére, hogy az Erasmus+ 2019. 

évi költségvetését legalább meg kell 

kétszerezni; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Módosítás  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. méltatja az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) szerepét az EU-n 

belüli beruházási hiány mérséklésében;  az 

optimális regionális és ágazati egyensúly 

keretében felszólít az ESBA szociális 

dimenziójának megerősítésére, beleértve az 

egészségügy és a gyógyszerek, a szociális 

infrastruktúra, a környezetvédelem, a 

fenntartható közlekedés, a megújuló 

energia és az energiatárolási 

infrastruktúra terén megvalósuló 

innovációt; megismétli azon régóta 

hangoztatott álláspontját, hogy a többéves 

pénzügyi kereten belüli új 

kezdeményezéseket új előirányzatokból 

kell finanszírozni, nem pedig a meglévő 

programok kárára; szintén megismétli 

elkötelezettségét a Horizont 2020 program 

és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

megerősítése mellett, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben visszafordítsák az e 

programokon az ESBA bővítésének 

finanszírozása céljából eszközölt 

csökkentést a 2019-es költségvetésben; 

6. tudomásul veszi az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

szerepét az EU-n belüli beruházási hiány 

mérséklésében; sajnálja, hogy az ESBA 

olyan infrastrukturális létesítményeket is 

finanszírozott, melyek környezeti hatása 

komoly, hozzáadott értéke pedig kétes; az 

optimális regionális és ágazati egyensúly 

keretében felszólít az ESBA szociális 

dimenziójának megerősítésére, beleértve az 

egészségügy és a gyógyszerek, a szociális 

infrastruktúra, a környezetvédelem, a 

fenntartható közlekedés, a megújuló 

energia és a tárolási infrastruktúrája terén 

megvalósuló innovációt; megismétli azon 

régóta hangoztatott álláspontját, hogy a 

többéves pénzügyi kereten belüli új 

kezdeményezéseket új előirányzatokból 

kell finanszírozni, nem pedig a meglévő 

programok kárára; szintén megismétli 

elkötelezettségét a Horizont 2020 program 

és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

megerősítése mellett, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben visszafordítsák az e 

programokon az ESBA bővítésének 

finanszírozása céljából eszközölt 

csökkentést a 2019-es költségvetésben;  

Or. en 



 

AM\1158022HU.docx  PE621.743v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.7.2018 A8-0247/17 

Módosítás  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. felszólítja a Bizottságot, hogy az 

európai szemeszter összefüggésében 

sürgősen vegye fontolóra az ESBA által 

finanszírozott projektek az úgynevezett 

kevésbé fejlett régiókban történő 

társfinanszírozásának kizárását a 

hiányszámításból;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Módosítás  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  28a. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy a stabilitási és növekedési paktum 

keretében kizárják a nemzeti 

államháztartási hiány számításából a 

fenntartható újjáépítéseket, a 

földrengésbiztossá tevő beruházásokat és 

a hidrogeológiai instabilitásokat megelőző 

minden evékenységet, többek között 

azokat, melyeket az esb-alapokból 

társfinanszíroznak és az 5. tematikus 

célkitűzéshez („Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés 

és -kezelés előmozdítása”) tartoznak; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Módosítás  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  30a. hangsúlyozza annak 

szükségességét, hogy megfelelő figyelmet 

fordítsanak a fenntartható városi 

mobilitásra az esb-alapokon és az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) 

belül, megerősítve a finanszírozási 

források és a programok közötti 

szinergiákat, különösen az elektromos 

járművek töltési infrastruktúrájának 

befejezése és az utólagos 

hardverátalakítás céljából; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Módosítás  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56.  megjegyzi, hogy az 5. fejezet 

kiadásait – a 2018-as költségvetéshez 

képest 3,0%-kal – 9956,9 millió EUR-ra 

növelték (+291,4 millió EUR) a 

kötelezettségvállalási előirányzatok 

vonatkozásban;  megjegyzi, hogy az előző 

költségvetési évhez hasonlóan a 

növekedést elsősorban a nyugdíjak 

alakulása váltotta ki (+116,7 millió EUR), 

ami az 5. fejezet kiadásainak 20,2%-át 

teszi ki; megállapítja, hogy a költségvetési 

tervezetben szereplő igazgatási kiadások 

aránya a kötelezettségvállalási 

előirányzatok 6,0%-os szintjén változatlan 

marad; 

56. sajnálja, hogy az igazgatáshoz 

kapcsolódó 5. fejezet kiadásait – a 2018-as 

költségvetéshez képest 3,0 %-kal – 9956,9 

millió EUR-ra növelték (+291,4 millió 

EUR) a kötelezettségvállalási 

előirányzatok vonatkozásban;  megjegyzi, 

hogy az előző költségvetési évhez 

hasonlóan a növekedést elsősorban a 

nyugdíjak alakulása váltotta ki (+116,7 

millió EUR), ami az 5. fejezet kiadásainak 

20,2%-át teszi ki; szükségesnek tartja a 

képviselői statútumról szóló 2005/684/EK 

határozat felülvizsgálatát a határozat 14. 

cikkének módosítása és annak érdekében, 

hogy a képviselők nyugdíjjogosultsága 

összhangban legyen az egyes tagállamok 

átlagpolgáraira vonatkozó juttatási 

rendszerekkel, mind az összeg 

kiszámítása, mind a nyugdíjhoz való 

hozzáférést garantáló, korhatárra és 

járulékokra vonatkozó követelmények 

tekintetében; a jelenlegi statútum 

hatálybalépése előtt és azt követően 

nyugdíjjogosultságot szerző volt 

képviselők számára az uniós 

költségvetésből kifizetett nyugdíjak 

újraszámítását kéri; megállapítja, hogy a 

költségvetési tervezetben szereplő 

igazgatási kiadások aránya a 

kötelezettségvállalási előirányzatok 6,0%-

os szintjén változatlan marad; 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Módosítás  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

57 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

57. tudomásul veszi a Bizottság azon 

erőfeszítéseit, hogy saját költségvetésében 

integrál minden megtakarítási és 

észszerűsítési lehetőséget a nem bérjellegű 

kiadásokkal kapcsolatban; megjegyzi, hogy 

a Bizottság kiadásainak alakulása (+2,0%) 

főként a bérkiadások és a szerződéses 

kötelezettségvállalások automatikus 

kiigazításának tudható be; tudomásul veszi 

továbbá, hogy a Bizottság személyzetének 

belső átcsoportosítása az új prioritások 

teljesítéséhez szükséges; 

57. ösztönzi a Bizottságot, hogy tegyen 

meg minden lehetséges erőfeszítést annak 

érdekében, hogy integráljon minden 

megtakarítási és észszerűsítési lehetőséget 

az adminisztratív kiadásokkal 

kapcsolatban; megjegyzi, hogy a Bizottság 

kiadásainak alakulása (+2,0%) főként a 

bérkiadások és a szerződéses 

kötelezettségvállalások automatikus 

kiigazításának tudható be; tudomásul veszi 

továbbá, hogy a Bizottság személyzetének 

belső átcsoportosítása az új prioritások 

teljesítéséhez szükséges; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Módosítás  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  60a. kéri, hogy készüljön részletes 

elemzés a megtakarítások azonosítása és a 

hatékonyság adminisztratív 

együttműködés révén történő növelése 

érdekében, és hogy értékeljék a hasonló 

feladatokat ellátó ügynökségek 

összevonásának lehetőségét; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Módosítás  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  60b. hangsúlyozza, hogy az Európai 

Gyógyszerügynökség (EMA) és az 

Európai Bankhatóság (EBA) áthelyezési 

költségeinek átláthatónak kell lenniük, és 

hogy semmiféleképpen sem engedhető 

meg az uniós hozzájárulás növelése az 

EMA ideiglenes helyéről a végleges 

székhelyére való kettős áthelyezése miatt; 

Or. en 

 

 

 


