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Módosítás 1
Sabine Lösing

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 4. fejezet alá tartozó 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatok idei évhez viszonyított 
növekedését, amelyre a jelentős
csökkentések után sürgősen szükség van, 
ugyanakkor megjegyzi, hogy a növekedés 
még mindig nem elegendő az Unió 
szükségleteinek kielégítéséhez;
hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni 
Szerződésben meghatározott ambiciózus 
célok teljesítéséhez feltétlenül biztosítani 
kell a megfelelő forrásokat az Unió 
globális tevékenységei számára;

1. nyugtázza a 4. fejezet alá tartozó 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatok idei évhez viszonyított 
növekedését, amely a fejlesztési 
támogatással és a civil 
konfliktusmegoldással/közvetítéssel, a 
lefegyverzéssel, valamint a lefegyverzéssel, 
leszereléssel és reintegrációval (DDR) 
kapcsolatos programok tekintetében 
eszközölt jelentős csökkentéseket követi;  
hangsúlyozza, hogy a stabilitás és a jólét 
biztosítása érdekében az EU-ban és a 
világon feltétlenül biztosítani kell a 
megfelelő forrásokat az Unió olyan
globális tevékenységei számára, mint 
például a szegénység felszámolása, 
fenntartható fejlődés és a millenniumi 
fejlesztési célok, fegyverzet-ellenőrzés, 
atomsorompó-szerződés és nukleáris 
lefegyverzés, békés konfliktusmegoldás, a 
kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolatok 
előtérbe helyezése, valamint tisztességes 
kereskedelem és méltányos erőforrás- és 
vagyonelosztás;

Or. en

Módosítás 2
Fabio Massimo Castaldo

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat különösen arra, hogy ismét 
elégtelen összegű forrást különítettek el a 
költségvetésben a közel-keleti 
békefolyamatra, Palesztinára és az 
UNRWA-ra, és kéri elegendő forrás 
rendelkezésre bocsátását;

3. rámutat különösen arra, hogy ismét 
elégtelen összegű forrást különítettek el a 
költségvetésben a közel-keleti 
békefolyamatra, Palesztinára és az 
UNRWA-ra; hangsúlyozza, hogy a 
forrásokat növelni kell, tekintettel a 
jelenleg is tartó humanitárius válságra, a 
menekültek számának növekedésére, a 
helyszínen kialakult helyzetre és a Gázai 
övezetben az alapvető infrastruktúra 
lerombolására;

Or. en

Módosítás 3
Sabine Lösing

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat különösen arra, hogy ismét 
elégtelen összegű forrást különítettek el a 
költségvetésben a közel-keleti 
békefolyamatra, Palesztinára és az 
UNRWA-ra, és kéri elegendő forrás 
rendelkezésre bocsátását;

3. rámutat különösen arra, hogy ismét 
elégtelen összegű forrást különítettek el a 
költségvetésben a közel-keleti 
békefolyamatra, Palesztinára és az 
UNRWA-ra, és kéri elegendő forrás 
rendelkezésre bocsátását, tekintettel 
különösen a humanitárius válság 
jelenlegi elmélyülésére;

Or. en

Módosítás 4
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat arra az aggasztó helyzetre, hogy 
a 4. fejezet alá tartozó kifizetési 
előirányzatok – a Bizottság által az idei 
évhez képest tervezett jelentős emelés 
ellenére – nem biztos, hogy ki fogják 
elégíteni a helyileg felmerülő 
követelményeket;

4. rámutat arra az aggasztó helyzetre, hogy 
a 4. fejezet alá tartozó kifizetési 
előirányzatok – a Bizottság által az idei 
évhez képest tervezett jelentős emelés 
ellenére – nem biztos, hogy ki fogják 
elégíteni a helyileg felmerülő 
követelményeket; támogatja ugyanakkor 
azt a határozatot, amelynek értelmében 
kiegyenlítették a humanitárius 
segítségnyújtási eszköz javára képzett 
kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket;

Or. en

Módosítás 5
Sabine Lösing

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különös aggodalommal veszi
tudomásul a stabilitás és a béke 
elősegítését szolgáló eszköz kifizetési 
előirányzatainak jelentős mértékű 
csökkentését, miután az eszköz már az idei 
évben is a kifizetési előirányzatok 
hiányával küzd, amit az újabb 
csökkentések tovább súlyosbíthatnak;

5. tudomásul veszi a stabilitás és a béke 
elősegítését szolgáló eszköz kifizetési 
előirányzatainak csökkentését, amiből a 
KBVP-hez kapcsolódó kiadásokat – pl. 
katonai vagy polgári-katonai (képzési) 
missziókat – finanszíroznak; támogatja a
jelentõs mértékû csökkentéseket, sőt, akár 
a KBVP-hez a stabilitás és a béke 
elősegítését szolgáló eszközön belül vagy 
azon kívül kapcsolódó kiadások eltörlését
is;hangsúlyozza az EU lényeges 
külpolitikai pénzügyi eszközei – úgymint a 
fejlesztési és humanitárius segélyezés –
számára biztosított kötelezettségvállalások 
fenntartásának fontosságát;

Or. en

Módosítás 6
Reinhard Bütikofer
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különös aggodalommal veszi tudomásul 
a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló 
eszköz kifizetési előirányzatainak jelentős 
mértékű csökkentését, miután az eszköz
már az idei évben is a kifizetési 
előirányzatok hiányával küzd, amit az 
újabb csökkentések tovább
súlyosbíthatnak;

5. különös aggodalommal veszi tudomásul 
a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló 
eszköz kifizetési előirányzatainak jelentős 
mértékű csökkentését, miután az eszköz az 
idei évben a kifizetési előirányzatok
jelentős mértékű hiányával küzd, ami már 
eleve korlátozza az EU sürgős válságokra 
való reagálási képességét; megjegyzi, hogy 
ezt a helyzetet az újabb csökkentések 
tovább súlyosbíthatják;

Or. en

Módosítás 7
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különös aggodalommal veszi tudomásul 
a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló 
eszköz kifizetési előirányzatainak jelentős 
mértékű csökkentését, miután az eszköz 
már az idei évben is a kifizetési 
előirányzatok hiányával küzd, amit az 
újabb csökkentések tovább 
súlyosbíthatnak;

5. különös aggodalommal veszi tudomásul 
a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló 
eszköz kifizetési előirányzatainak jelentős 
mértékű csökkentését, miután az eszköz 
már az idei évben is a kifizetési 
előirányzatok hiányával küzd, amit az 
újabb csökkentések tovább 
súlyosbíthatnak; hangsúlyozza, hogy a 
stabilitás és a béke elősegítését szolgáló 
eszköz alapvető jelentőségű az EU 
válságkezelési és konfliktusmegoldási 
tevékenységei tekintetében, például 
Ukrajnában;

Or. en
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Módosítás 8
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

elutasítja a 4. fejezetben a Tanács által 
javasolt, jelentős mértékű csökkentéseket, 
amelyek csak súlyosbítanák a már eleve 
kritikus helyzetet, különös tekintettel a 
kifizetésekre; határozottan elutasítja a 
2015-ös költségvetésre és a 3. számú 
költségvetés-módosítási tervezetre 
vonatkozó tárgyalások esetleges 
összekapcsolását;

Or. en

Módosítás 9
Philippe Juvin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza annak jelentőségét, 
hogy a Bizottság Külpolitikai Eszközökért 
Felelős Szolgálata megfelelő forrásokkal 
rendelkezzen a stabilitás és a béke 
elősegítését szolgáló eszköz, a KKBP-
műveletek, a partnerségi eszköz, valamint 
a demokrácia és az emberi jogok európai 
eszköze keretében szervezett választási 
megfigyelő missziók végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 10
Sabine Lösing
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat annak fontosságára, hogy az 
EKSZ elegendő forrásban részesüljön egy 
iráni uniós küldöttség megnyitásához, 
összhangban az EU Iránnal kapcsolatos 
stratégiájáról szóló 2014. április 3-i 
európai parlamenti állásfoglalással.

törölve

Or. en

Módosítás 11
Cristian Dan Preda
a PPE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat annak fontosságára, hogy az 
EKSZ elegendő forrásban részesüljön egy 
iráni uniós küldöttség megnyitásához, 
összhangban az EU Iránnal kapcsolatos 
stratégiájáról szóló 2014. április 3-i európai 
parlamenti állásfoglalással.

6. rámutat annak fontosságára, hogy az 
EKSZ elegendő forrásban részesüljön egy 
iráni uniós küldöttség lehetséges 
megnyitásának előkészítéséhez, arra az 
esetre, ha a tárgyalások sikerrel zárulnak,
összhangban az EU Iránnal kapcsolatos 
stratégiájáról szóló 2014. április 3-i európai 
parlamenti állásfoglalással.

Or. en

Módosítás 12
Philippe Juvin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. nyugtázza az Európai Számvevőszék 
EKSZ létrehozásáról szóló, nemrégiben 
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elkészült és 2014. június 30-án kiadott 
különjelentését és a Számvevőszék 
ajánlásait, melyek értelmében növelni kell 
az EKSZ hozzáadott értékét és 
hatékonyságát, például úgy, hogy az 
EKSZ együttműködik a Bizottsággal 
annak érdekében, hogy enyhüljön a 
pénzügyi és személyzeti szabályzata 
merevségének az uniós külképviseletek 
hatékonyságára gyakorolt hatása, és 
ezáltal több forrást fordíthassanak 
politikai feladatokra.

Or. en

Módosítás 13
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza annak jelentőségét, 
hogy az EU különleges képviselőire 
vonatkozó költségvetési sort átvigyék az 
EKSZ költségvetésébe, az EKSZ-be való 
integrálódásuk hatékonyabb támogatása 
érdekében, a főképviselő/alelnök által az 
EKSZ felülvizsgálata során tett 
javaslatnak, a Parlament 2013. június 13-
i ajánlásának és az Európai Számvevőszék 
11/2014. számú különjelentésének 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 14
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. üdvözli, hogy az EKSZ törekszik 
informatikai rendszereinek frissítésére és 
információbiztonsági képességeinek 
megerősítésére; továbbra is aggódik 
amiatt, hogy a szolgálatnál aránytalanul 
sok a vezetői álláshely; 

Or. en

Módosítás 15
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. sürgeti a Bizottságot, hogy az EKSZ 
példáját követve bocsásson rendelkezésre 
évente frissített adatokat a küldöttségeken 
dolgozó bizottsági – belső és külső –
személyzet számáról, országonkénti és 
főigazgatóságonkénti lebontásban, 
jelezve, hogy melyik költségvetési sorból 
finanszírozzák őket, annak érdekében, 
hogy a költségvetési hatóság jobban fel 
tudja mérni a Bizottság globális 
tevékenységeit;

Or. en


