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8.11.2018 A8-0358/54 

Módosítás  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027 közötti 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. 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, a GNI 

százalékában kifejezve a jelenlegi többéves 

pénzügyi kerethez viszonyítva reálértéken 

csökkenésnek felel meg; úgy véli, hogy a 

többéves pénzügyi keret javasolt szintje 

nem felel meg sem a tagállamok valódi 

szükségleteinek, sem pedig a tagállamok 

munkavállalói és népei által 

megfogalmazott törekvéseknek, ezért azt el 

kell utasítani; 

Or. en 
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Módosítás  55 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes,  

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. kijelenti továbbá, hogy ellenzi a 

Szerződésekben rögzített kulcsfontosságú 

uniós szakpolitikák, mint például a 

kohéziós politika, a közös agrárpolitika 

(KAP) és a halászati politika szintjének 

bármilyen mértékű csökkentését; 

különösen ellenzi azokat a radikális 

csökkentéseket – például a Kohéziós 

Alapra vonatkozó vagy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot 

érintő csökkentéseket –, amelyek 

hátrányosan fogják érinteni e 

politikáknak a lényegét és céljait; ebben 
az összefüggésben ellenzi az Európai 

Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

forráscsökkentésére annak ellenére 

irányuló javaslatot, hogy kibővült az alap 

feladatköre és abba integráltak négy 

meglévő szociális programot, például az 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést; 

4. kijelenti továbbá, hogy 

határozottan ellenzi a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió akár 

abszolút, akár relatív értelemben vett 

szintjének bármilyen csökkenését, 

valamint a mezőgazdasági és a halászati 

ágazat támogatási szintjének csökkentését; 

különösen elítéli az összes olyan 

csökkentést, amelynek negatív hatása 

lenne ezekre a területekre, így például 

elítéli az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra, az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra, 

valamint a Európai Mezőgazdasági 

Garanciaalapra vonatkozóan javasolt 

csökkentéseket; ezzel összefüggésben 

ellenzi az arra vonatkozó javaslatot, hogy 

csökkenjen az Európai Szociális Alap 

Pluszra (ESZA+) fordítható összeg; 

felszólít a távoli fekvéssel és szigetjelleggel 

összefüggő támogatási program (POSEI) 

megerősítésére és különösen arra, hogy 

hozzanak létre egy speciális POSEI-

alprogramot a közlekedés támogatására; 

Or. en 
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