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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0313/39 

Módosítás  39 

Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 79c. hangsúlyozza, a Parlament 

gépjárműszolgálatát kizárólag a 

repülőtérre vagy az állomásra, illetve a 

repülőtérről vagy az állomásról a 

Parlament épületeihez való eljutáshoz 

kellene igénybe venni; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0313/40 

Módosítás  40 

Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy a 2019. évi 

költségvetés parlamenti olvasata teljes 

mértékben tükrözi az általános 

iránymutatásokról szóló 2018. március 15-

i, valamint a háromoldalú egyeztetésre 

vonatkozó megbízatásról szóló 2018. július 

5-i, fent említett állásfoglalásokban elsöprő 

többséggel elfogadott politikai 

prioritásokat; emlékeztet rá, hogy e 

központi prioritások a következők: 

fenntartható növekedés, innováció, 

versenyképesség, biztonság, 

éghajlatváltozás elleni küzdelem, áttérés a 

megújuló energiára, valamint a migráció, 

továbbá a fiatalokra irányuló kiemelt 

figyelem; 

1. hangsúlyozza, hogy a 2019. évi 

költségvetés parlamenti olvasata nem 

tükrözi teljes mértékben az általános 

iránymutatásokról szóló 2018. március 15-

i, valamint a háromoldalú egyeztetésre 

vonatkozó megbízatásról szóló 2018. július 

5-i, fent említett állásfoglalásokban 

többséggel elfogadott politikai 

prioritásokat; emlékeztet rá, hogy e 

központi prioritások a következők: 

fenntartható növekedés, innováció, 

éghajlatváltozás elleni küzdelem, áttérés a 

megújuló energiára, valamint a migráció, 

továbbá a fiatalokra irányuló kiemelt 

figyelem; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0313/41 

Módosítás  41 

Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. kiemeli, hogy az európai polgárok 

azt várják az Uniótól, hogy tegyen meg 

minden tőle telhetőt a gazdasági növekedés 

biztosítása és a munkahelyteremtés 

elősegítése érdekében; emlékeztet rá, hogy 

az említett elvárásoknak való 

megfeleléshez a kutatásba és innovációba, 

az oktatásba, az infrastruktúrába, a kkv-kba 

és a foglalkoztatásba való beruházásokra 

van szükség, különösen az európai fiatalok 

tekintetében, és bármiféle kudarc e téren az 

európai ideállal kapcsolatos illúzióvesztést 

fogja erősíteni; ámul azon, hogy a Tanács 

ismét pont azon programok 

költségvetésének csökkentését javasolja, 

amelyek az uniós gazdaságot hivatottak 

versenyképesebbé és innovatívabbá tenni; 

hangsúlyozza továbbá, hogy e programok 

közül sok – például a Horizont 2020 – 

jelentősen túljegyzett, ami a források rossz 

felhasználását jelenti, és így sok kiváló 

projekt nem részesül finanszírozásban; 

kiemeli azt is, hogy az olyan programok, 

mint az Erasmus+ és a Horizont 2020, 

valamint a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME) hathatósan bizonyítja az Unión 

belüli együttműködés előnyeit, és elősegíti 

az európai összetartozás érzésének 

megteremtését; ezért úgy határoz, hogy 

3. kiemeli, hogy az európai polgárok 

azt várják az Uniótól, hogy tegyen meg 

minden tőle telhetőt a gazdasági növekedés 

biztosítása és a munkahelyteremtés 

elősegítése érdekében; emlékeztet rá, hogy 

az említett elvárásoknak való 

megfeleléshez a kutatásba és innovációba, 

az oktatásba, az infrastruktúrába, a kkv-kba 

és a foglalkoztatásba való beruházásokra 

van szükség, különösen az európai fiatalok 

tekintetében, és bármiféle kudarc e téren az 

európai ideállal kapcsolatos illúzióvesztést 

fogja erősíteni; ámul azon, hogy a Tanács 

ismét pont azon programok 

költségvetésének csökkentését javasolja, 

amelyek az uniós gazdaságot hivatottak 

versenyképesebbé és innovatívabbá tenni; 

hangsúlyozza továbbá, hogy e programok 

közül sok – például a Horizont 2020 – 

jelentősen túljegyzett, ami a források rossz 

felhasználását jelenti, és így sok kiváló 

projekt nem részesül finanszírozásban; 

kiemeli azt is, hogy az olyan programok, 

mint az Erasmus + és a Horizont 2020, 

valamint a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME) hathatósan bizonyítja az Unión 

belüli együttműködés előnyeit, és elősegíti 

az európai összetartozás érzésének 

megteremtését; ezért úgy határoz, hogy 
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jelentősen megerősíti az Erasmus+ 

programot, és megerősíti a növekedést és 

munkahelyteremtést elősegítő 

programokat, beleértve a Horizont 2020 

programot, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközt (CEF) és a 

COSME programot; 

jelentősen megerősíti az Erasmus+ 

programot, és megerősíti a növekedést és 

munkahelyteremtést elősegítő 

programokat, beleértve a Horizont 2020 

programot, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköznek (CEF) a 

nem védelmi kiadásokhoz, illetve a 

fosszilis tüzelőanyagoktól való 

függőségünket erősítő összetevőit, és a 

COSME programot; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0313/42 

Módosítás  42 

Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. kiemeli, hogy az Európai Unió 

egyes tagállamaiban továbbra is 

elfogadhatatlanul magas az ifjúsági 

munkanélküliség, és a NEET-fiatalok (nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő fiatalok) és a tartósan 

munkanélküliek helyzete különösen 

aggasztó; hangsúlyozza, hogy a fiatalok a 

szegénység, valamint a társadalmi és 

gazdasági kirekesztés kockázatának 

leginkább kitett csoport; ezért úgy határoz, 

hogy megerősíti az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezést (IFK) a Bizottság által 

javasolt szinthez képest; hangsúlyozza, 

hogy ezt a megerősítést semmiképpen sem 

lehet az IFK többéves pénzügyi keret 

félidős felülvizsgálata keretében 

jóváhagyott előirányzatának az időszak 

elejére történő ütemezésének tekinteni; 

5. kiemeli, hogy az Európai Unió 

egyes tagállamaiban továbbra is 

elfogadhatatlanul magas az ifjúsági 

munkanélküliség, és a NEET-fiatalok (nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő fiatalok) és a tartósan 

munkanélküliek helyzete különösen 

aggasztó; hangsúlyozza, hogy a fiatalok a 

szegénység, valamint a társadalmi és 

gazdasági kirekesztés kockázatának 

leginkább kitett csoport; ezért úgy határoz, 

hogy megerősíti az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezést (IFK) a Bizottság által 

javasolt szinthez képest; hangsúlyozza, 

hogy ezt a megerősítést semmiképpen sem 

lehet az IFK többéves pénzügyi keret 

félidős felülvizsgálata keretében 

jóváhagyott előirányzatának az időszak 

elejére történő ütemezésének tekinteni; és 

sürgeti, hogy a kezdeményezést alakítsák 

át egy szociális és környezetvédelmi 

európai tervhez kapcsolódó foglalkoztatási 

tervvé, amely a finanszírozás 

felhasználásának növelésére és több, a 

fiatalokat célzó minőségi munkahely 

megteremtésére ösztönzi a tagállamokat; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Módosítás  43 

Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. kitart amellett, hogy tekintettel a 

közelmúltban az Unióban felmerülő 

biztonsági aggodalmakra, a 3. fejezet 

keretében nyújtott támogatás biztosítása 

során különös figyelmet kell fordítani az 

olyan intézkedésekre, amelyek az uniós 

polgárok biztonságának növelését 

eredményezik; ezért úgy határoz, hogy 

megerősíti a bel- és igazságügy területén 

működő ügynökségeket, amelyek 

megnövekedett munkaterhelésük és 

kiegészítő feladataik miatt az elmúlt 

években munkaerőhiánnyal és 

finanszírozási nehézségekkel 

szembesültek; 

9. kitart amellett, hogy tekintettel a 

közelmúltban az Unióban felmerülő 

biztonsági aggodalmakra, a 3. fejezet 

keretében nyújtott támogatás biztosítása 

során különös figyelmet kell fordítani az 

olyan intézkedésekre, amelyek az uniós 

polgárok biztonságának növelését 

eredményezik; hangsúlyozza, hogy át kell 

gondolni az európai lakosság gazdasági 

biztonsága hiányának okait, valamint azt, 

hogy ez milyen módon függ össze a 

szociális védelem hiányával, a bizonytalan 

munkakörülményekkel és a társadalmi 

konfliktusokat kiváltó 

egyenlőtlenségekkel. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Módosítás  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. úgy határoz, hogy a 

strukturálisreform-támogató program 

felülvizsgálatáról folytatott tárgyalások 

sikeres lezárása fényében megszünteti a 

Tanács által az 1b. alfejezetből 

átcsoportosított összegekre vonatkozó 

tartalékot; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0313/45 

Módosítás  45 

Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23.  örömmel veszi tudomásul a 

megújított uniós védelmi menetrend 

melletti elkötelezettséget, nevezetesen az 

európai védelmi iparfejlesztési programról 

(EDIDP) szóló megállapodás révén; 

szándékában áll különös figyelmet 

fordítani az EDIDP-ről és az Európai 

Szolidaritási Testületről szóló 

megállapodások Bizottság általi 

végrehajtására, amelyet a Bizottság által 

2018 októberében előterjesztendő 

módosító indítványban kell rögzíteni; 

23. elutasítja a Bizottság arra irányuló 

kísérletét , hogy az uniós költségvetés 

felhasználásával finanszírozza az európai 

védelmi iparfejlesztési programot; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0313/46 

Módosítás  46 

Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. arra számít, hogy az egyes 

tagállamok migrációs és menekültügyi 

rendszereire, valamint határaira nehezedő 

nyomás 2019-ben is magas marad, és 

véleménye szerint a migráció területén 

további támogatásra van szükség a 

jövőbeli, előre nem látható szükségletek 

miatt e területen; megerősíti ezért a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alapot az Unióba irányuló jogszerű 

migráció és a harmadik országbeli 

állampolgárok eredményes 

integrációjának támogatása és a 

méltányos és hatékony visszatérési 

stratégiák elősegítése tekintetében, 

különösen a tagállamoknak a migránsok, 

különösen a gyermekek és a kísérő nélküli 

kiskorúak integrációját szolgáló 

intézkedések javításában való támogatása 

érdekében; 

32. elismeri, hogy további pénzügyi 

támogatásra van szükség a migránsok és 

menekültek integrációja terén; megerősíti 

ezért a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alapot a migránsok és 

menekültek támogatása, illetve a 

tagállamoknak a migránsok, különösen a 

gyermekek és a kísérő nélküli kiskorúak 

integrációját szolgáló intézkedések 

javításában való támogatása érdekében; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Módosítás  47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 12a. emlékeztet arra, hogy Törökország 

szomszédos országként fontos szerepet 

játszik, többek között a regionális 

stabilitás tekintetében, és hangsúlyozza, 

hogy Törökországnak tiszteletben kell 

tartania a nemzetközi jogot a régióban, és 

folytatnia kell azokat a reformokat, 

amelyek garantálják polgárai jólétét és 

jogaik teljes körű tiszteletben tartását; 

ismételten hangsúlyozza, hogy álláspontja 

szerint be kell fagyasztani a megfelelő 

IPA II alapokat, és hangsúlyozza, hogy a 

pénzeszközöket nem szabad olyan módon 

megnyirbálni, illetve úgy átírányítani, 

hogy az hátrányosan érintse a török 

állampolgárokat és a civil társadalmat; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Módosítás  48 

Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. emlékeztet rá, hogy a kohéziós 

politika elsődleges szerepet játszik az Unió 

fejlődésében és növekedésében, valamint a 

tagállamok és a régiók 

konvergenciájában; kiemeli a Parlament 

azon elkötelezettségét, hogy megfelelő 

előirányzatokat biztosítson ezekre a 

programokra, amelyek az Unió egyik 

alapvető szakpolitikáját képviselik; 

6.  emlékeztet arra, hogy a kohéziós 

politika elsődleges szerepet játszik az Unió 

fejlődésében és növekedésében; kiemeli a 

Parlament azon elkötelezettségét, hogy 

megfelelő előirányzatokat biztosítson 

ezekre a programokra, amelyek az Unió 

egyik alapvető szakpolitikáját képviselik; 

sajnálja, hogy a bizottsági javaslat a 

kohéziós politika gyengítésére irányul; 

hangsúlyozza, hogy a Parlament 

álláspontja erősebb kohéziós politikát 

szorgalmaz.  

Or. en 

 

 


