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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0358/35 

Módosítás  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez  

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 

arra irányuló javaslata, hogy a következő 

többéves pénzügyi keret globális szintjét a 

27 tagú unió bruttó nemzeti jövedelme 

(GNI) 1,08%-ának (az Európai Fejlesztési 

Alap bevonását követően 1,11%-ának) 

megfelelő összegben határozná meg, ami 

a GNI százalékában kifejezve a jelenlegi 

többéves pénzügyi kerethez viszonyítva 

reálértéken csökkentésnek felel meg; úgy 

véli, hogy a többéves pénzügyi keret 

javasolt szintje nem fogja lehetővé tenni 

az EU számára politikai 

kötelezettségvállalásainak teljesítését és az 

előtte álló kihívásokra való reagálást; 

ezért feltett szándéka, hogy tárgyaljon a 

szükséges emelésről; 

3. emlékeztet arra, hogy ahogy azt az 

1970-es Werner-jelentés, majd az 1977-es 

McDougall-jelentés is megállapította, az 

Uniónak forrásnövelésre van szüksége, 

pusztán azért, hogy lehetővé tegye az 

egységes piac és a jelenlegi gazdasági 

szerkezet által okozott eltérések 

ellensúlyozását; ezért hivatalosan 

módosítja álláspontját a 2021–2027-es 

többéves pénzügyi keret szintjére 

vonatkozóan, amelyet a kulcsfontosságú 

uniós szakpolitikák küldetéseinek és 

célkitűzéseinek elérését lehetővé tevő 

támogatási szint biztosítása érdekében 

2018-as árakon 4074,1 milliárd EUR 

szinten kell rögzíteni, ami a 27 tagú Unió 

bruttó nemzeti jövedelme 4%-ának felel 

meg; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Módosítás  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30a. sürgeti a felső határok jelenlegi 

rendszerének megszüntetését, valamint a 

többéves pénzügyi keret uniós szintű, 

rugalmas és szervezett programtervezési 

rendszerré történő átalakítását, megfelelő 

forrásokkal ellátva a követendő cselekvési 

irányvonalakat; úgy véli, hogy az uniós 

intézményeknek a teljes ciklus alatt 

tiszteletben kell tartaniuk a kiadási felső 

határokat, a hiányokat a többéves 

pénzügyi keret időszakán belül 

többletekkel ellensúlyozva; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Módosítás  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 47a. sürgeti az adócsalás és az 

adókikerülés elleni valódi küzdelmet, 

visszatartó erejű szankciókat bevezetve az 

offshore területek és az ilyen 

tevékenységek lehetővé tevői vagy 

előmozdítói, azon belül különösen és első 

lépésként az európai kontinensen 

tevékenykedők számára; úgy véli, hogy a 

tagállamoknak együtt kell működniük az 

adókijátszás, az adókikerülés és a 

pénzmosás elleni küzdelem érdekében, 

összehangolt rendszert létrehozva a 

tőkemozgások nyomon követésére; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Módosítás  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. elegendő szintű támogatást kíván 

biztosítani az alábbi fejezetekre irányuló 

bizottsági javaslatok alapján: „Migráció 

és határigazgatás” (4. fejezet) és a 

„Biztonság és védelem”, beleértve a 

válságelhárítást (5. fejezet); megerősíti 

azon régóta fennálló álláspontját, 

miszerint az újabb politikai prioritásokhoz 

további pénzügyi eszközöknek kell 

társulniuk annak érdekében, hogy ne 

kerüljenek veszélybe a meglévő 

szakpolitikák és programok, és az új 

többéves pénzügyi keretből történő 

finanszírozásuk; 

18. a jelenleg zajló éghajlatváltozás 

folyamatának sürgősségére és 

súlyosságára való tekintettel 

szorgalmazza, hogy elsőbbséget kellé 
biztosítani az olyan uniós programok 

számára, amelyek hozzájárulnak a tiszta 

megújuló energiákon alapuló új termelési 

rendszerek általánossá tételéhez, olyan 

technológiákkal, nyersanyagokkal és 

termelési folyamatokkal kiegészítve, 

amelyek korlátozzák a hulladéktermelést 

és az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátását; úgy véli, hogy e célból meg 

kell erősíteni az új termelési modellre való 

átálláshoz kapcsolódó valamennyi 

programot, az eddigiekben katonai 

célokra használt erőforrások segítségével, 

amelyeket az új többéves pénzügyi 

keretben teljesen át kell csoportosítani; 

szorgalmazza valamennyi védelmi célú 

uniós program teljes lezárását; 

Or. en 



 

AM\1168613HU.docx  PE624.234v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.11.2018 A8-0358/39 

Módosítás  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 7a. szorgalmazza a beruházási politika 

új koncepciójának kidolgozását, beleértve 

a többéves pénzügyi keret alá tartozó 

valamennyi uniós beruházási 

mechanizmust; úgy véli, hogy ezeknek a 

mechanizmusoknak egyértelmű 

közberuházáson kell alapulniuk, elő kell 

segíteniük a tiszta és megújuló 

energiaforrásokon alapuló új energetikai 

átállással összehangolt beruházási 

programokon belüli, új és tisztességes 

munkahelyek teremtését, valamint az 

európai konvergencia valódi 

folyamatának megindulását; úgy véli, 

hogy e mechanizmusoknak automatikus 

tompító funkciót is el kellene látniuk, 

olyan mutatókon keresztül, amelyek célja 

a tagállamok külső egyenlegei közötti 

egyensúlyhiány ellensúlyozása; úgy véli, 

hogy ez a beruházások mennyiségének 

növelését és minőségének javulását jelenti 

a külső hiánnyal rendelkező 

tagállamokban, míg a többlettel 

rendelkező tagállamokban a reálbérek 

szintjének emelkedéshez kell vezetnie; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Módosítás  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 39a. az eddig alkalmazott nemzeti 

hozzájárulási rendszer korrigálására 

átmeneti folyamatot javasol; úgy véli, 

hogy ennek a folyamatnak a tagállamok 

közötti adóügyi együttműködés új 

rendszerén kell alapulnia, amely 

összhangban áll a progresszívebb 

adórendszerekkel; úgy véli, hogy az uniós 

saját források rendszerének magában kell 

foglalnia egy, az egy főre jutó 

jövedelemmel kapcsolatos elosztási 

kritériumot, valamint hogy ez azzal jár, 

hogy a központi tagállamoknak, amelyek 

az euróövezet gazdasági szerkezetének 

köszönhetően fizetésimérleg-többlettel 

rendelkeznek, több hozzájárulást kell 

fizetniük, hogy kiegyenlítsék a munkaerő 

Európán belüli egyenlőtlen eloszlását, és 

így egész Európában lehetővé tegyék a 

tényleges konvergenciát; 

Or. en 

 

 


