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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0358/81 

Módosítás  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 15 a változtatás (új) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 fejezet – 2 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben fel kell szabadítani az 

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

tanácsi rendelet (a továbbiakban: a 

költségvetési rendelet) [208. cikke (1)] 

bekezdésének megfelelően engedélyezett, 

az Unió által tagállamoknak nyújtott 

pénzügyi támogatásra vonatkozó 

garanciát, a szükséges összeget a többéves 

pénzügyi keretben rögzített felső 

határokat meghaladóan kell biztosítani. 

törölve 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Módosítás  82 

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

Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 17 változtatás 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 fejezet – 3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A szükséges kifizetési 

előirányzatok teljes összege az éves 

kiigazítás, valamint minden egyéb – 

ideértve a 2. cikk (2) és (3) bekezdésének 

alkalmazásából következő – kiigazítás és 

felülvizsgálat figyelembevétele után a 

többéves pénzügyi keret egyetlen évében 

sem eredményezheti a saját források olyan 

lehívási mértékét, amely meghaladja az 

EUMSZ 311. cikke harmadik 

bekezdésének megfelelően elfogadott, az 

Unió saját forrásainak rendszeréről szóló 

hatályos tanácsi határozattal (a 

továbbiakban: a sajátforrás-határozat) 

összhangban rögzített, saját forrásokra 

vonatkozó felső határt. 

(4) A szükséges kifizetési 

előirányzatok teljes összege az éves 

kiigazítás, valamint minden egyéb – 

ideértve a 2. cikk (2) és (3) bekezdésének 

alkalmazásából következő – kiigazítás és 

felülvizsgálat figyelembevétele után a 

többéves pénzügyi keret egyetlen évében 

sem eredményezheti a saját források olyan 

lehívási mértékét, amely meghaladja az 

EUMSZ 311. cikke harmadik 

bekezdésének megfelelően elfogadott, az 

Unió saját forrásainak rendszeréről szóló 

hatályos tanácsi határozattal (a 

továbbiakban: a sajátforrás-határozat) 

összhangban rögzített, saját forrásokra 

vonatkozó felső határt, rendkívüli 

helyzeteket leszámítva, amelyeket a 

Tanácsnak kell megtárgyalnia. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Módosítás  83 

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

Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 18 változtatás 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 fejezet – 3 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Szükség esetén a többéves 

pénzügyi keretben rögzített felső határokat 

csökkenteni kell a hatályos sajátforrás-

határozattal összhangban rögzített felső 

határ betartásának biztosítása érdekében. 

(5) Szükség esetén a többéves 

pénzügyi keretben rögzített felső határokat 

csökkenteni kell a hatályos sajátforrás-

határozattal összhangban rögzített felső 

határ betartásának biztosítása érdekében, 

rendkívüli helyzeteket leszámítva, 

amelyeket a Tanácsnak kell 

megtárgyalnia. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Módosítás  84 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 19 a változtatás (új) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 fejezet – 6 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A (2) bekezdésben említett 

kiigazítások teljes nettó hatása – az 

előjeltől függetlenül – nem haladhatja meg 

a 4 milliárd EUR-t. 

(3) A (2) bekezdésben említett 

kiigazítások teljes nettó hatása nem 

haladhatja meg a 4 milliárd EUR-t. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Módosítás  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 21 változtatás 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 fejezet – 7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Abban az esetben, ha a vonatkozó alap-

jogiaktusnak megfelelően megszüntetik a 

gondos gazdasági irányításhoz vagy a 

tagállamokban a jogállamiság 

tekintetében fennálló, általánossá vált 

hiányosságok esetén az uniós költségvetés 

védelméhez kapcsolódó intézkedésekkel 

összefüggésben uniós forrásokat érintő 

költségvetési kötelezettségvállalások 

felfüggesztését, a felfüggesztett 

kötelezettségvállalásoknak megfelelő 

összeget át kell vinni a következő évekre és 

a többéves pénzügyi keret vonatkozó felső 

határait ennek megfelelően ki kell 

igazítani.  

Az n. év felfüggesztett 

kötelezettségvállalásai nem állíthatók be 

az n+2. évnél későbbi költségvetésbe. 

törölve 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Módosítás  86 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 21 a változtatás (új) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 fejezet – 8 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a strukturális alapok, a 

Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap, az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap, a 

Menekültügyi és Migrációs Alap, a Belső 

Biztonsági Alap, valamint az Integrált 

Határigazgatási Alap keretében működő 

határigazgatási és vízumeszköz új 

szabályainak vagy megosztott irányítással 

végrehajtott programjainak elfogadására 

2021. január 1-je után kerül sor, a 2021-

ben fel nem használt allokált forrásoknak 

megfelelő összegeket egyenlő arányban át 

kell vinni a 2022–2025 közötti évekre, és a 

többéves pénzügyi keret megfelelő felső 

határait ennek megfelelően ki kell 

igazítani. 

Amennyiben a strukturális alapok, a 

Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap, az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap, valamint a 

Menekültügyi és Migrációs Alap 

elfogadására 2021. január 1-je után kerül 

sor, a 2021-ben fel nem használt allokált 

forrásoknak megfelelő összegeket egyenlő 

arányban át kell vinni a 2022–2025 közötti 

évekre, és a többéves pénzügyi keret 

megfelelő felső határait ennek megfelelően 

ki kell igazítani. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Módosítás  87 

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 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 22 változtatás 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 fejezet – 10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió Szolidaritási 

Alapjának, amelynek célkitűzéseit és 

alkalmazási körét a 2012/2002/EK tanácsi 

rendelet állapítja meg, éves maximális 

összege (2018-as árakon számítva) 600 

millió EUR. Minden év október 1-jén 

legalább az éves összeg egynegyedének 

rendelkezésre kell állnia az év végéig 

felmerülő igények fedezésére. Az éves 

összegnek az n. évben fel nem használt 

része legkésőbb az n+1. évben használható 

fel. Az éves összegnek az előző évből 

megmaradt részét kell először lehívni. Az 

n. évi éves összeg azon része, amelyet az 

n+1. évben nem használnak fel, 

megszűnik. 

(1) Az Európai Unió Szolidaritási 

Alapjának, amelynek célkitűzéseit és 

alkalmazási körét a 2012/2002/EK tanácsi 

rendelet állapítja meg, éves maximális 

összege (2018-as árakon számítva) 1800 

millió EUR, rendkívüli helyzeteket 

leszámítva, amelyeket a Tanácsnak kell 

megtárgyalnia. Minden év október 1-jén 

legalább az éves összeg egynegyedének 

rendelkezésre kell állnia az év végéig 

felmerülő igények fedezésére. Az éves 

összegnek az n. évben fel nem használt 

része legkésőbb az n+1. évben használható 

fel. Az éves összegnek az előző évből 

megmaradt részét kell először lehívni. Az 

n. évi éves összeg azon része, amelyet az 

n+1. évben nem használnak fel, 

megszűnik. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Módosítás  88 

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 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 24 változtatás 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 fejezet – 11 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tartalék éves összege (2018-as 

árakon számítva) 600 millió EUR, amely a 

költségvetési rendelettel összhangban 

legkésőbb az n+1. évben használható fel. A 

sürgősségisegély-tartalékot céltartalékként 

kell beállítani az Unió általános 

költségvetésébe. Az éves összegnek az 

előző évből megmaradt részét kell először 

lehívni. Az n. évi éves összeg azon része, 

amelyet az n+1. évben nem használnak fel, 

megszűnik. 

(2) A tartalék éves összege (2018-as 

árakon számítva) 1800 millió EUR, amely 

a költségvetési rendelettel összhangban 

legkésőbb az n+1. évben használható fel. A 

sürgősségisegély-tartalékot céltartalékként 

kell beállítani az Unió általános 

költségvetésébe. Az éves összegnek az 

előző évből megmaradt részét kell először 

lehívni. Az n. évi éves összeg azon része, 

amelyet az n+1. évben nem használnak fel, 

megszűnik. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Módosítás  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés – 29 a változtatás (új) 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 fejezet – 13 -a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 

13-a. cikk 

Az euróövezetből való kilépést támogató 

program 

 (1) Létre kell hozni az euróövezetből 

való kilépést támogató programot azon 

tagállamok számára, amelyek önként úgy 

döntenek, hogy kilépnek az euróövezetből. 

(2) E programnak – a közös valutához 

való csatlakozás és a közös 

valutaövezethez való tartozás miatt 

elszenvedett társadalmi és gazdasági 

károkért nyújtott kártérítésen túl – 

pénzügyi támogatást kell nyújtania a 

nemzeti valuta újbóli bevezetésére 

irányuló folyamathoz, biztosítva az eljárás 

esetleges megszakadásának elkerülését, 

támogatva a gazdasági és pénzügyi helyzet 

gyors rendeződését, a kereskedelmi 

kapcsolatok diverzifikálását, valamint az 

új monetáris helyzetből adódó lehetőségek 

gyors és teljes kihasználását. 

Or. pt 



 

AM\1168676HU.docx  PE624.234v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 


