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Módosítás  78 

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

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

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) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 4 változtatás 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben fel kell szabadítani az 

(EU) [xxx/201x] európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (a továbbiakban: a 

bekezdésének megfelelően engedélyezett, 

az Unió által tagállamoknak nyújtott 

pénzügyi támogatásra vonatkozóan az 

Unió általános költségvetése keretében 

adott garanciákat, a szükséges összeget a 

többéves pénzügyi keret 

kötelezettségvállalási és kifizetési 

előirányzataira vonatkozó felső határokat 

meghaladóan, a saját források felső 

határának egyidejű tiszteletben tartása 

mellett kell biztosítani. 

törölve 

Or. pt 
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Módosítás  79 

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

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

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) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 7 változtatás 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az Uniónak a következő speciális 

eszközökre van szüksége ahhoz, hogy 

reagálni tudjon meghatározott, előre nem 

látható helyzetekben, illetve hogy 

finanszírozni tudjon olyan egyértelműen 

meghatározott kiadásokat, amelyek a 

többéves pénzügyi keret egy vagy több 

fejezetében rendelkezésre álló felső 

határokon belül nem finanszírozhatók, és 

így lehetővé tegye a költségvetési eljárás 

zavartalan lefolytatását: az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alap, az 

Európai Unió Szolidaritási Alapja, a 

sürgősségisegély-tartalék, a 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó 

összesített tartalék (uniós tartalék), a 

Rugalmassági Eszköz és a rendkívüli 

tartalék. A sürgősségisegély-tartaléknak 

nem az a célja, hogy kezelje a 

mezőgazdasági termelést vagy 

forgalmazást érintő piaci válsághelyzetek 

következményeit. Ezért különös 

rendelkezéseket kell hozni arra 

vonatkozóan, hogy amennyiben szükség 

van a speciális eszközök alkalmazására, a 

költségvetésbe a többéves pénzügyi 

(7) Az Uniónak a következő speciális 

eszközökre van szüksége ahhoz, hogy 

reagálni tudjon meghatározott, előre nem 

látható helyzetekben, illetve hogy 

finanszírozni tudjon olyan egyértelműen 

meghatározott kiadásokat, amelyek a 

többéves pénzügyi keret egy vagy több 

fejezetében rendelkezésre álló felső 

határokon belül nem finanszírozhatók, és 

így lehetővé tegye a költségvetési eljárás 

zavartalan lefolytatását: az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alap, az 

Európai Unió Szolidaritási Alapja, a 

sürgősségisegély-tartalék, a 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó 

összesített tartalék (uniós tartalék), a 

Rugalmassági Eszköz, az euróövezetből 

való kilépést támogató program, és a 

rendkívüli tartalék. A sürgősségisegély-

tartaléknak nem az a célja, hogy kezelje a 

mezőgazdasági termelést vagy 

forgalmazást érintő piaci válsághelyzetek 

következményeit. Ezért különös 

rendelkezéseket kell hozni arra 

vonatkozóan, hogy amennyiben szükség 

van a speciális eszközök alkalmazására, a 
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keretben meghatározott felső határokat 

meghaladóan is be lehessen állítani a 

kötelezettségvállalási előirányzatokat és a 

megfelelő kifizetési előirányzatokat. 

költségvetésbe a többéves pénzügyi 

keretben meghatározott felső határokat 

meghaladóan is be lehessen állítani a 

kötelezettségvállalási előirányzatokat és a 

megfelelő kifizetési előirányzatokat. 

Or. pt 
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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 9 változtatás 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Szabályokat kell meghatározni más 

olyan helyzetekre is, amelyek a többéves 

pénzügyi keret kiigazítását tehetik 

szükségessé. Ilyen kiigazítás vonatkozhat 

az új szabályok vagy a megosztott 

irányítással végrehajtott programok 

elhúzódó elfogadására, illetve a gondos 

gazdasági irányításhoz vagy egy 

tagállamban a jogállamiság tekintetében 

fennálló, általánossá vált hiányosságok 

esetén az uniós költségvetés védelméhez 

kapcsolódó intézkedésekre, és a kiigazítást 

a megfelelő alap-jogiaktussal 

összhangban kell elfogadni. 

(9) Szabályokat kell meghatározni más 

olyan helyzetekre is, amelyek a többéves 

pénzügyi keret kiigazítását tehetik 

szükségessé. Ilyen kiigazítás vonatkozhat 

az új szabályok vagy a megosztott 

irányítással végrehajtott programok 

elhúzódó elfogadására. 

Or. pt 

 

 


