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Módosítás 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2013. június 27-én, a 
Parlament, az ír elnökség és a Bizottság 
között a legmagasabb politikai szinten
létrejött politikai megállapodást a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret csomagjáról (többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet és 
intézményközi megállapodás) mint a jelen 
körülmények és eljárási keretek között 
elérhető legjobb megállapodást; eltökélt 
szándéka a következő költségvetési eljárás 
során az újonnan létrehozott eszközök 
teljes körű alkalmazása, különösen a 
rugalmasság tekintetében;

1. elutasítja a 2013. június 27-én a 
Parlament, az ír elnökség és a Bizottság 
között létrejött politikai megállapodást a 
2014–2020-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret csomagjáról (a
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 
és intézményközi megállapodás), mivel az 
nem tükrözi egyik prioritást vagy 
szempontot sem azok közül, amelyek 
hozzájárulhatnának a jelenlegi 
társadalmi, gazdasági és pénzügyi válság 
visszafordításához, amellyel orvosolható 
lenne a jelenlegi, oly sok uniós 
tagállamban fennálló társadalmi 
vészhelyzet; rámutat, hogy ez a 
megállapodás, amely az Uniót a következő
hét évre elkötelezi, valamint az Európai 
Tanácsnak, az Európai Bizottságnak, az 
Európai Központi Banknak és a 
Nemzetközi Valutaalapnak a társadalmi, 
gazdasági és pénzügyi válság elleni 
küzdelemre irányuló intézkedései csak a 
munkanélküliség jelentős növekedéséhez, 
a nagymértékű bércsökkentéshez, a 
nyugdíjkorhatár emeléséhez és például a 
kutatásban, az innovációban, az 
oktatásban és az egészségügyben 
alacsonyabb állami kiadásokhoz vezetnek;

Or. en

Módosítás 2
Helga Trüpel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2013. június 27-én, a 
Parlament, az ír elnökség és a Bizottság 
között a legmagasabb politikai szinten 
létrejött politikai megállapodást a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret csomagjáról (többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet és 
intézményközi megállapodás) mint a jelen 
körülmények és eljárási keretek között 
elérhető legjobb megállapodást; eltökélt 
szándéka a következő költségvetési eljárás 
során az újonnan létrehozott eszközök 
teljes körű alkalmazása, különösen a 
rugalmasság tekintetében;

1. elutasítja a 2013. június 27-én a 
Parlament, az ír elnökség és a Bizottság 
között a legmagasabb politikai szinten 
létrejött politikai megállapodást a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret csomagjáról (többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet és 
intézményközi megállapodás), mivel az 
eredmény távol van a Parlament eredeti 
tárgyalási pozíciójától, és nem felel meg a 
Parlament 2013. március 23-i, túlnyomó 
többséggel elfogadott állásfoglalásában 
foglalt egyetlen olyan kulcsfontosságú 
parlamenti feltételnek sem, mint a
jövőorientált politikák támogatásának 
jelentős mértékű növelése, a kötelező és 
átfogó felülvizsgálat, a maximális mértékű 
általános rugalmasság és a saját 
forrásokról szóló megállapodás; felhívja 
ezért a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
egy kiegyensúlyozottabb megállapodás 
elérése érdekében folytassák a többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat; 

Or. en

Módosítás 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2013. június 27-én, a 
Parlament, az ír elnökség és a Bizottság 
között a legmagasabb politikai szinten 
létrejött politikai megállapodást a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret csomagjáról (többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet és 
intézményközi megállapodás) mint a jelen 
körülmények és eljárási keretek között 

1. üdvözli a 2013. június 27-én a 
Parlament, az ír elnökség és a Bizottság 
között a legmagasabb politikai szinten 
létrejött politikai megállapodást a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret csomagjáról (többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet és 
intézményközi megállapodás), de 
emlékeztet arra, hogy a csomag 
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elérhető legjobb megállapodást; eltökélt 
szándéka a következő költségvetési eljárás 
során az újonnan létrehozott eszközök 
teljes körű alkalmazása, különösen a 
rugalmasság tekintetében;

szavazásra bocsátása előtt egy egész sor 
feltételnek teljesülnie kell; eltökélt 
szándéka, hogy az új programok 
jogalapjának tárgyalásakor jogalkotási 
jogkörét maradéktalanul kihasználja, 
valamint hogy a következő költségvetési 
eljárás során teljes körűen alkalmazza az 
újonnan létrehozott eszközöket, különösen 
a rugalmasság tekintetében;

Or. en

Módosítás 4
Eider Gardiazábal Rubial

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2013. június 27-én, a 
Parlament, az ír elnökség és a Bizottság 
között a legmagasabb politikai szinten 
létrejött politikai megállapodást a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret csomagjáról (többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet és 
intézményközi megállapodás) mint a jelen 
körülmények és eljárási keretek között 
elérhető legjobb megállapodást; eltökélt 
szándéka a következő költségvetési eljárás 
során az újonnan létrehozott eszközök 
teljes körű alkalmazása, különösen a 
rugalmasság tekintetében;

1. tudomást vesz a 2013. június 27-én a 
Parlament, az ír elnökség és a Bizottság 
között a legmagasabb politikai szinten 
létrejött politikai megállapodásról a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret csomagjáról (többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet és 
intézményközi megállapodás); eltökélt 
szándéka a következő költségvetési eljárás 
során az újonnan létrehozott eszközök 
teljes körű alkalmazása, különösen a 
rugalmasság tekintetében;

Or. en

Módosítás 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a Tanácson belül és 
intézményközi szinten egyaránt 
hosszadalmas és megfeszített tárgyalások
és ezek eredményei nem jelentik az 
EUMSZ többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó új, először alkalmazott
rendelkezéseinek kielégítő végrehajtását, 
különösen a Parlament szerepét és 
kiváltságait illetően;

2. rámutat, hogy a Tanácson belül és 
intézményközi szinten egyaránt 
hosszadalmas és megfeszített tárgyalások
során kiderült, hogy a Tanács megsértette
az EUMSZ többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó új, először alkalmazott
rendelkezéseit, különösen a Parlament 
szerepét és kiváltságait illetően;

Or. en

Módosítás 6
Helga Trüpel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a Tanácson belül és 
intézményközi szinten egyaránt 
hosszadalmas és megfeszített tárgyalások 
és ezek eredményei nem jelentik az 
EUMSZ többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó új, először alkalmazott 
rendelkezéseinek kielégítő végrehajtását, 
különösen a Parlament szerepét és 
kiváltságait illetően;

2. meggyőződése, hogy a Tanácson belül és 
intézményközi szinten egyaránt 
hosszadalmas és megfeszített tárgyalások 
és ezek eredményei nem jelentik az 
EUMSZ többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó új, először alkalmazott 
rendelkezéseinek kielégítő végrehajtását, 
különösen a Parlament szerepét és 
kiváltságait illetően;

Or. en

Módosítás 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. mélységes sajnálatát fejezi ki a 
megállapodás, valamint azon titkolózó, 
antidemokratikus eljárás kapcsán, amely 
az Európai Parlament 
képviselőcsoportjaival folytatott előzetes 
konzultáció nélkül politikai megállapodás 
megszületését eredményezte; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az Európai Tanács 
figyelmen kívül hagyta a Parlament 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott 
szerepét és hatásköreit;

Or. en

Módosítás 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza a Tanáccsal folytatott 
tárgyalások kudarcát a többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelet és az intézményközi 
megállapodás összes rendelkezése 
tekintetében, amelyek célja annak 
biztosítása lett volna, hogy az Unió 
korszerű, előrelátó, rugalmas és átlátható 
költségvetéssel rendelkezzen, amely 
serkenteni tudja a növekedést és a 
tisztességes foglalkoztatást, és képes 
áthidalni az Unió politikai 
kötelezettségvállalásai és költségvetési 
eszközei közötti szakadékot;

Or. en

Módosítás 9
Helga Trüpel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. fájlalja, hogy a Tanács úgy tekintette, 
hogy az Európai Tanács által 2013. február 
8-án elfogadott következtetések kötelezik a 
Tanács tárgyaló feleit; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Tanács által elfogadott 
következtetések a rendes jogalkotási 
eljárásra tartozó elemeket tartalmaznak, 
úgymint az elosztás módjára vonatkozó 
részletes kritériumokat, programok illetve 
kedvezményezettek szerint meghatározott 
pénzügyi keretösszegeket, valamint 
diszkrecionális pénzügyi előirányzatokat, 
melyek módosítják az uniós 
költségvetésből származó nemzeti 
visszatérítések szintjét;

3. fájlalja, hogy a Tanács úgy tekinti, hogy 
az Európai Tanács által 2013. február 8-án 
elfogadott következtetések kötelezik a 
Tanács tárgyaló feleit; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Tanács által elfogadott 
következtetések a rendes jogalkotási 
eljárásra tartozó elemeket is tartalmaznak, 
úgymint az elosztás módjára vonatkozó 
részletes kritériumokat, programok illetve 
kedvezményezettek szerint meghatározott 
pénzügyi keretösszegeket, valamint 
diszkrecionális pénzügyi előirányzatokat, 
melyek módosítják az uniós 
költségvetésből származó nemzeti 
visszatérítések szintjét; rámutat, hogy a 
Lisszaboni Szerződés betűjének és 
szellemének ellentmondva a tárgyalások 
oda vezettek, hogy az Európai Tanács 
rendelkezik de facto jogalkotási 
hatáskörrel;

Or. en

Módosítás 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. fájlalja, hogy a Tanács úgy tekintette, 
hogy az Európai Tanács által 2013. február 
8-án elfogadott következtetések kötelezik a 
Tanács tárgyaló feleit; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Tanács által elfogadott 
következtetések a rendes jogalkotási 
eljárásra tartozó elemeket tartalmaznak, 
úgymint az elosztás módjára vonatkozó 
részletes kritériumokat, programok illetve 

3. elítéli, hogy a Tanács úgy tekinti, hogy 
az Európai Tanács által 2013. február 8-án 
elfogadott következtetések kötelezik a 
Tanács tárgyaló feleit; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Tanács által elfogadott 
következtetések a rendes jogalkotási 
eljárásra tartozó elemeket tartalmaznak, 
úgymint az elosztás módjára vonatkozó 
részletes kritériumokat, programok illetve 
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kedvezményezettek szerint meghatározott 
pénzügyi keretösszegeket, valamint 
diszkrecionális pénzügyi előirányzatokat, 
melyek módosítják az uniós 
költségvetésből származó nemzeti 
visszatérítések szintjét;

kedvezményezettek szerint meghatározott 
pénzügyi keretösszegeket, valamint 
diszkrecionális pénzügyi előirányzatokat, 
melyek módosítják az uniós 
költségvetésből származó nemzeti 
visszatérítések szintjét;

Or. en

Módosítás 11
Helga Trüpel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. határozottan elkötelezett a Lisszaboni 
Szerződésben foglalt jogalkotási 
jogköreinek maradéktalan gyakorlása 
mellett; ismételten hangsúlyozza, hogy az 
Európai Tanács többéves pénzügyi 
keretről szóló következtetései, amelyek 
csupán a Tanács felé kinyilvánított 
politikai ajánlásoknak tekinthetők, nem 
előlegezhetik meg a rendes jogalkotási 
eljárás alá tartozó kérdésekre vonatkozó 
tárgyalásokat; óva inti a Tanácsot az 
Európai Parlament jogalkotási 
jogköreinek megnyirbálására irányuló 
bármilyen kísérlettől, különösen a 
kohéziós politika és a közös agrárpolitika 
(KAP) reformja tekintetében;

Or. en

Módosítás 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálatát fejezi ki továbbá amiatt, hogy 
a parlamenti delegáció és az egymást 
követő tanácsi elnökségek között az elmúlt 
pár évben történt számos kapcsolatfelvétel 
és találkozó nem volt a hatással 
tárgyalások hangvételére, ütemezésére és 
tartalmára, sem pedig a Tanács 
álláspontjára, ideértve a költségvetési 
megállapodás jogalkotási és költségvetési 
aspektusai megkülönböztetésének 
szükségességét;

4. mélységesen helyteleníti továbbá, hogy 
a parlamenti delegáció és az egymást 
követő tanácsi elnökségek között az elmúlt 
pár évben történt számos kapcsolatfelvétel 
és találkozó nem volt a hatással 
tárgyalások hangvételére, ütemezésére és 
tartalmára, sem pedig a Tanács 
álláspontjára, ideértve a költségvetési 
megállapodás jogalkotási és költségvetési 
aspektusai megkülönböztetésének 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 13
Helga Trüpel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. mélységesen sajnálja, hogy az Európai 
Bizottság – amely a döntéshozatali 
folyamatban betöltendő kulcsfontosságú 
szerepének nem tett eleget – hozzáállása 
nem ambiciózus és építő jellegű; 

Or. en

Módosítás 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. ismételten rámutat annak 
szükségességére, hogy fokozni kell az 
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átláthatóságot és biztosítani kell, hogy a 
demokratikus eljárások révén az EP 
összes képviselőcsoportjának képviselői 
jelen lehessenek a tárgyalások 
valamennyi szakaszában; kitart amellett, 
hogy minden vonatkozó információt a 
Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a 
kohéziós politika és az agrárpolitika 
keretében megállapított nemzeti 
előirányzatok szintjére vonatkozóan, az 
egyes tagállamok számára engedélyezett 
mentességeket és egyedi juttatásokat is 
beleértve; emellett kéri minden arra 
vonatkozó információ rendelkezésre 
bocsátását, hogy milyen hatásokkal 
járnak az egyes tagállamokra nézve a 
többéves pénzügyi keret bevételi oldalát 
érintően hozott határozatok;

Or. en

Módosítás 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Parlament Költségvetési 
Bizottságát, hogy az Alkotmányügyi 
Bizottsággal együttműködve vonja le a 
szükséges következtetéseket és dolgozzon 
ki új javaslatokat még megfelelő időben a 
2016-os felülvizsgálat/módosítási 
javaslatok előtt a tárgyalások módjára 
vonatkozóan annak biztosítsa érdekében, 
hogy a költségvetés megállapítására 
demokratikus és átlátható eljárásban 
kerüljön sor.

6. felkéri a Parlament Költségvetési 
Bizottságát, hogy az Alkotmányügyi 
Bizottsággal együttműködve vonja le a 
szükséges következtetéseket és dolgozzon 
ki új javaslatokat még megfelelő időben a 
2016-os, választásokat követő 
felülvizsgálat előtt a tárgyalások módjára 
vonatkozóan annak biztosítsa érdekében, 
hogy a költségvetés megállapítására 
demokratikus és átlátható eljárásban 
kerüljön sor.

Or. en


