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Módosítás 1
Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Bizottság által 2014. november 
28-án ismertetett éves növekedési jelentés 
három fő pillért határoz meg 2015-re –
összehangolt beruházásélénkítés, a 
strukturális reformok iránti 
elkötelezettség megerősítése, valamint 
felelősségteljes költségvetési gazdálkodás 
– és első alkalommal az európai 
költségvetési hozzájárulásra helyezi a 
hangsúlyt e pillérek megvalósításában;

A. mivel a Bizottság által 2014. november 
28-án ismertetett éves növekedési jelentés 
olyan vonalat követ, amelyről már 
bebizonyosodott, hogy teljesen hibás, 
prioritásként jelölve meg a pénzügyi 
konszolidációt, a strukturális reformok 
szükségességét és a magánbefektetések 
elsődleges vonzerejét;

Or. it

Módosítás 2
Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot létrehozó rendelet elfogadásával, a 
kohéziós alapokhoz kapcsolódó operatív 
programok elindításával, a 2007–2013-as 
időszakból származó, 2014-ben fel nem 
használt kötelezettségvállalási 
előirányzatok 2015-re, 2016-ra és 2017-re 
történő átvitelével, valamint az európai 
ifjúsági kezdeményezés 
előfinanszírozásának növelésével az elmúlt 
szemeszterben az éves növekedési 
jelentésben meghatározott számos 
célkitűzés teljesült;

B. mivel az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot létrehozó rendelet elfogadásával, a 
kohéziós alapokhoz kapcsolódó operatív 
programok elindításával, a 2007–2013-as 
időszakból származó, 2014-ben fel nem 
használt kötelezettségvállalási 
előirányzatok 2015-re, 2016-ra és 2017-re 
történő átvitelével, valamint az európai 
ifjúsági kezdeményezés 
előfinanszírozásának növelésével az elmúlt 
szemeszterben számos költségvetési 
módosítás történt, amelyeknek akár 
negatív következményei is lehetnek a 
következő hónapokban;

Or. it
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Módosítás 3
Jean-Paul Denanot

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai költségvetés ezáltal 
bebizonyította hozzáadott értékét, 
ugyanakkor az európai politikai fellépés 
korlátaira is fény derült, mivel ez a 
költségvetés nem rendelkezik valódi saját 
forrásokkal, a GDP 1%-a alatt marad és 7 
éves keret közé van szorítva;

C. mivel az európai költségvetés ezáltal 
bebizonyította hozzáadott értékét, 
ugyanakkor az európai politikai fellépés 
korlátaira is fény derült, mivel ez a 
költségvetés nem rendelkezik valódi saját 
forrásokkal, a GDP 1%-a alatt marad és 7 
éves keret közé van szorítva, mivel ez a 
költségvetés nagyon alacsony mértékű az 
uniós kötelezettségek teljesítéséhez a 
mezőgazdasági válságokkal és a migrációs 
kérdésekkel kapcsolatban, valamint a 
kutatás támogatása, a gazdasági fejlődés 
és egy szociális Európa elmélyítése 
tekintetében;

Or. fr

Módosítás 4
Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai költségvetés ezáltal 
bebizonyította hozzáadott értékét, 
ugyanakkor az európai politikai fellépés 
korlátaira is fény derült, mivel ez a
költségvetés nem rendelkezik valódi saját 
forrásokkal, a GDP 1%-a alatt marad és 7 
éves keret közé van szorítva;

C. mivel az európai költségvetésnek valódi
hozzáadott értékkel kellene rendelkeznie,
az európai szinten valóban hatékony 
prioritásokra és fellépésekre 
koncentrálva, a szubszidiaritás elvének 
teljes mértékű tiszteletben tartása mellett;

Or. it
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Módosítás 5
Richard Ashworth

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai költségvetés ezáltal 
bebizonyította hozzáadott értékét, 
ugyanakkor az európai politikai fellépés 
korlátaira is fény derült, mivel ez a 
költségvetés nem rendelkezik valódi saját 
forrásokkal, a GDP 1%-a alatt marad és 7 
éves keret közé van szorítva;

C. mivel ezek az intézkedések bizonyítják 
az európai költségvetés által nyújtható
hozzáadott értéket, mindazonáltal 
hangsúlyozza a tagállami fellépések 
kimagasló szerepét ezen intézkedések 
végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 6
Isabelle Thomas

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a 2016-os költségvetésről szóló 
tanácsi javaslat 563,6 millió euróval 
csökkenti a kötelezettségvállalásokat és 
1,4 milliárd euróval a kifizetéseket, újfent 
alulértékelve az EU valós kifizetési 
igényeit, ellentétben az Európai Bizottság 
által a kifizetetlen számlák rendezésére 
javasolt tervvel;

Or. fr

Módosítás 7
Richard Ashworth

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az öt elnök „Az európai 
gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” 
című jelentésének ismertetését, de sajnálja 
a megvalósítására előirányzott ütemezés 
és a görög válság súlyossága közötti 
ellentmondást;

törölve

Or. en

Módosítás 8
Jean-Paul Denanot

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az öt elnök „Az európai 
gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” 
című jelentésének ismertetését, de sajnálja 
a megvalósítására előirányzott ütemezés és 
a görög válság súlyossága közötti 
ellentmondást;

1. üdvözli az öt elnök „Az európai 
gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” 
című jelentésének ismertetését, de sajnálja 
a megvalósítására előirányzott ütemezés és 
a görög válság súlyossága közötti 
ellentmondást; üdvözli a gazdaságirányítás 
keretének vizsgálatáról szóló BERES-
jelentést is, amely megkapta a Parlament 
támogatását;

Or. fr

Módosítás 9
Daniele Viotti

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az öt elnök „Az európai 
gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” 
című jelentésének ismertetését, de sajnálja 
a megvalósítására előirányzott ütemezés és 
a görög válság súlyossága közötti 

1. üdvözli az öt elnök „Az európai 
gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” 
című jelentésének ismertetését, de sajnálja, 
hogy a megvalósítására előirányzott 
ütemezés túl lassú és nem tart lépést a 
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ellentmondást; görög válság által kiváltott 
reformigényekkel;

Or. en

Módosítás 10
Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az öt elnök „Az európai 
gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” 
című jelentésének ismertetését, de sajnálja 
a megvalósítására előirányzott ütemezés
és a görög válság súlyossága közötti 
ellentmondást;

1. úgy véli, hogy az öt elnök „Az európai 
gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” 
című jelentése a szükségessel ellentétes 
irányba megy, hogy a tagállamoknak 
nagyobb cselekvési szabadságot kellene 
biztosítani az egységes pénz, illetve a 
gazdasági fellendülést és a válságból való 
kilábalást akadályozó adószabályok által 
okozott aszimmetriák leküzdésével;

Or. it

Módosítás 11
Richard Ashworth

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a gazdaság- és 
költségvetés-politikai koordináció éves 
ciklusa kapcsolódik a Költségvetési 
Bizottságnak az uniós költségvetés 
végrehajtásának nyomon követésére 
vonatkozó hatásköréhez; úgy véli, hogy az 
európai szemeszter egy további eszköz a 
költségvetési szigor növelésére az uniós 
kiadások során;

Or. en
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Módosítás 12
Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az európai szemeszter 
egyszerűsítése és megerősítése érdekében 
hozott intézkedéseket: a prioritások újbóli 
hangsúlyozása, kevesebb dokumentum és 
több idő a megbeszélésekre, 
megnövekedett politikai dimenzió és a 
nemzeti hatóságok jobb részvétele;

2. úgy véli, hogy az euroszemeszter 
működésének módosításai javítanak a 
helyzeten, de messze elmaradnak attól, 
hogy az eszközt hasznossá és 
fenntarthatóvá tegyék, mivel alapjában 
véve egy mindenképpen felülvizsgálandó 
európai gazdaságirányításról van szó;

Or. it

Módosítás 13
Jean-Paul Denanot

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a parlamenti ellenőrzés 
megerősítése terén tett javaslatokat, 
nevezetesen az Európai Parlament 
struktúráinak az egységes pénz 
sajátosságához való esetleges igazítását;

3. üdvözli a parlamenti ellenőrzés 
megerősítése terén tett javaslatokat, 
nevezetesen az Európai Parlament 
struktúráinak az egységes pénz 
sajátosságához való esetleges igazítását, 
amely elengedhetetlen egy valós gazdasági 
és pénzügyi unió létrehozásához;

Or. fr

Módosítás 14
Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a parlamenti ellenőrzés 
megerősítése terén tett javaslatokat, 
nevezetesen az Európai Parlament 
struktúráinak az egységes pénz 
sajátosságához való esetleges igazítását;

3. üdvözli mindenesetre a parlamenti 
ellenőrzés megerősítése terén tett 
javaslatokat, mivel az az Unió egyetlen 
törvényesen megválasztott és az európai 
polgárokat demokratikusan képviselő 
szervezete;

Or. it

Módosítás 15
Richard Ashworth

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a parlamenti ellenőrzés 
megerősítése terén tett javaslatokat, 
nevezetesen az Európai Parlament 
struktúráinak az egységes pénz 
sajátosságához való esetleges igazítását;

3. tudomásul veszi mind az Európai
Parlamentnek az éves növekedési jelentés 
kiadása előtti, mind a nemzeti 
parlamenteknek általánosságban az 
európai szemeszterrel kapcsolatos 
ellenőrzési szerepének megerősítésére 
vonatkozó javaslatot;

Or. en

Módosítás 16
Richard Ashworth

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli, hogy a Bizottság tisztában van 
a nemzeti és regionális hatóságok döntő 
szerepével a szükséges strukturális 
reformok előmozdítása, a felelősségteljes 
költségvetési gazdálkodás, valamint a 
beruházásoknak a munkahelyteremtést és 
növekedést célzó élénkítése terén;
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Or. en

Módosítás 17
Richard Ashworth

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. helyesli a kormányközi eszközöknek –
mint a stabilitásról, a koordinációról és az 
irányításról szóló szerződés és az európai 
stabilitási mechanizmus – az Unió 
elsődleges jogába történő integrálására 
vonatkozó felhívást, ami így véget vet a 
demokratikus legitimitás deficitjének;

törölve

Or. en

Módosítás 18
Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. helyesli a kormányközi eszközöknek –
mint a stabilitásról, a koordinációról és az 
irányításról szóló szerződés és az európai 
stabilitási mechanizmus – az Unió 
elsődleges jogába történő integrálására
vonatkozó felhívást, ami így véget vet a 
demokratikus legitimitás deficitjének;

4. úgy véli, hogy a stabilitásról, a 
koordinációról és az irányításról szóló 
szerződés és az európai stabilitási 
mechanizmus (költségvetési paktum) 
törvénytelen és nyilvánvalóan megsérti az 
Unió elsődleges jogát: hangsúlyozza, hogy 
elfogadását a szerződések módosítására
vonatkozó szokásos eljárásoknak kellett 
volna követnie (EUSZ 48. cikke), és 
elutasít minden intézkedést, amely 
mesterséges módon kikerüli ezt az egyedül 
rendelkezésre álló lehetőséget;

Or. it
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Módosítás 19
Ivan Štefanec

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a stabilitási és 
növekedési paktum valamennyi meglévő 
szabályát alkalmazni szükséges az 
államháztartás stabilitásának elérése 
érdekében; hangsúlyozza pénzügyi 
szankciók kiszabásának lehetőségét e 
szabályok be nem tartása esetén;

Or. en

Módosítás 20
Richard Ashworth

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. örül az euróövezeten belüli 
költségvetési stabilitási mechanizmus 
érdekében indított új elképzeléseknek, ami 
beindítja egy európai kincstár 
körvonalazódását; utal arra, hogy az e 
témában 2017 tavaszára meghirdetett 
fehér könyv megjelenése egybeesik a 
többéves pénzügyi keret félidős 
felülvizsgálatával; e tekintetben 
emlékeztet azon igényére, mely szerint egy 
ilyen finanszírozásnak vagy kiegészítő 
eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell 
képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 
haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felső határát; 
megismétli azt is, hogy fontosnak tartja a 
saját források új rendszerének felállítását, 
amelynek az uniós finanszírozás valós 
reformjához kellene vezetnie, a polgárok 
adóterheinek növelése nélkül;

törölve
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Or. en

Módosítás 21
Jean-Paul Denanot

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. örül az euróövezeten belüli költségvetési 
stabilitási mechanizmus érdekében indított 
új elképzeléseknek, ami beindítja egy 
európai kincstár körvonalazódását; utal 
arra, hogy az e témában 2017 tavaszára 
meghirdetett fehér könyv megjelenése 
egybeesik a többéves pénzügyi keret 
félidős felülvizsgálatával; e tekintetben 
emlékeztet azon igényére, mely szerint egy 
ilyen finanszírozásnak vagy kiegészítő 
eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell 
képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 
haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felső határát; 
megismétli azt is, hogy fontosnak tartja a 
saját források új rendszerének felállítását, 
amelynek az uniós finanszírozás valós 
reformjához kellene vezetnie, a polgárok 
adóterheinek növelése nélkül;

5. örül az euróövezeten belüli költségvetési 
stabilitási mechanizmus érdekében indított 
új elképzeléseknek, ami beindítja egy 
európai kincstár körvonalazódását; utal 
arra, hogy az e témában 2017 tavaszára 
meghirdetett fehér könyv megjelenése 
egybeesik a többéves pénzügyi keret 
félidős felülvizsgálatával; e tekintetben 
emlékeztet azon igényére, mely szerint egy 
ilyen finanszírozásnak vagy kiegészítő 
eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell 
képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 
haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felső határát; 
megismétli azt is, hogy fontosnak tartja a 
saját források új rendszerének felállítását, 
amelynek az uniós finanszírozás valós 
reformjához kellene vezetnie, a polgárok 
adóterheinek növelése nélkül, olyan egyéb 
forrásokhoz folyamodva, mint a pénzügyi 
tranzakciós adó, egy környezetvédelmi 
adó, de akár egy szociális adó, nem 
megfeledkezve az adócsalás elleni 
elengedhetetlen küzdelemről;

Or. fr

Módosítás 22
Daniele Viotti

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. örül az euróövezeten belüli költségvetési 
stabilitási mechanizmus érdekében indított 
új elképzeléseknek, ami beindítja egy 
európai kincstár körvonalazódását; utal 
arra, hogy az e témában 2017 tavaszára 
meghirdetett fehér könyv megjelenése 
egybeesik a többéves pénzügyi keret 
félidős felülvizsgálatával; e tekintetben 
emlékeztet azon igényére, mely szerint egy 
ilyen finanszírozásnak vagy kiegészítő 
eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell 
képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 
haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felső határát; 
megismétli azt is, hogy fontosnak tartja a 
saját források új rendszerének felállítását, 
amelynek az uniós finanszírozás valós 
reformjához kellene vezetnie, a polgárok 
adóterheinek növelése nélkül;

5. örül az euróövezeten belüli költségvetési 
stabilitási mechanizmus érdekében indított 
új elképzeléseknek, ami beindítja egy 
európai kincstár körvonalazódását; utal 
arra, hogy az e témában 2017 tavaszára 
meghirdetett fehér könyv megjelenése 
egybeesik a többéves pénzügyi keret 
félidős felülvizsgálatával; e tekintetben 
emlékeztet azon igényére, mely szerint egy 
ilyen finanszírozásnak vagy kiegészítő 
eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell 
képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 
haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felső határát;

Or. en

Módosítás 23
Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. örül az euróövezeten belüli költségvetési 
stabilitási mechanizmus érdekében indított 
új elképzeléseknek, ami beindítja egy 
európai kincstár körvonalazódását; utal 
arra, hogy az e témában 2017 tavaszára 
meghirdetett fehér könyv megjelenése 
egybeesik a többéves pénzügyi keret 
félidős felülvizsgálatával; e tekintetben 
emlékeztet azon igényére, mely szerint egy 
ilyen finanszírozásnak vagy kiegészítő 
eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell 
képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 

5. ellenzi egy euróövezeten belüli 
költségvetési stabilitási mechanizmus
létrehozását, ami beindítja egy európai 
kincstár körvonalazódását, egy olyan 
pillanatban, amikor egyértelműen 
bebizonyosodott az egységes pénz 
fenntarthatatlansága bizonyos, abban 
részt vevő országok számára; ezzel 
szemben emlékezet az uniós finanszírozás 
valós reformjának fontosságára, amellyel 
párhuzamosan azonban a polgárok
adóterhei semmilyen esetben sem 
növekedhetnek;
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haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felső határát; 
megismétli azt is, hogy fontosnak tartja a 
saját források új rendszerének felállítását, 
amelynek az uniós finanszírozás valós
reformjához kellene vezetnie, a polgárok
adóterheinek növelése nélkül;

Or. it

Módosítás 24
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. örül az euróövezeten belüli költségvetési 
stabilitási mechanizmus érdekében indított 
új elképzeléseknek, ami beindítja egy 
európai kincstár körvonalazódását; utal 
arra, hogy az e témában 2017 tavaszára 
meghirdetett fehér könyv megjelenése 
egybeesik a többéves pénzügyi keret 
félidős felülvizsgálatával; e tekintetben 
emlékeztet azon igényére, mely szerint egy 
ilyen finanszírozásnak vagy kiegészítő 
eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell 
képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 
haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felső határát; 
megismétli azt is, hogy fontosnak tartja a 
saját források új rendszerének felállítását, 
amelynek az uniós finanszírozás valós 
reformjához kellene vezetnie, a polgárok 
adóterheinek növelése nélkül;

5. örül az euróövezeten belüli költségvetési 
stabilitási mechanizmus érdekében indított 
új elképzeléseknek, ami beindítja egy 
európai kincstár körvonalazódását; utal 
arra, hogy az e témában 2017 tavaszára 
meghirdetett fehér könyv megjelenése 
egybeesik a többéves pénzügyi keret 
félidős felülvizsgálatával; e tekintetben 
emlékeztet azon igényére, mely szerint egy 
ilyen finanszírozásnak vagy kiegészítő 
eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell 
képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 
haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret felső határát; 
megismétli azt is, hogy fontosnak tartja a 
saját források új rendszerének felállítását, 
amelynek az uniós finanszírozás valós 
reformjához kellene vezetnie, a polgárok 
adóterheinek növelése nélkül; támogatja a 
nagyobb átláthatóságot és a közösségi 
költségvetésbe való betekintés elősegítését;

Or. it

Módosítás 25
Daniele Viotti
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megismétli, hogy fontosnak tartja a 
saját források új rendszerének felállítását, 
amelynek az uniós finanszírozás valós 
reformjához kellene vezetnie, az uniós 
polgárok adóterheinek növelése nélkül és 
valódi kapcsolat létrehozásával a polgárok 
és az európai hatóságok között; ennek 
értelmében a Parlament örömmel várja, 
hogy elemezze és megvitassa a saját 
forrásokkal foglalkozó magas szintű 
munkacsoport által jövőre benyújtandó 
javaslatokat;

Or. en

Módosítás 26
Ivan Štefanec

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet, hogy a főként az elégtelen 
kifizetési felső határok és az alultervezés 
miatti kifizetési hiányok 2015-ben is 
súlyosak; attól tart, hogy mindez továbbra 
is veszélyezteti majd a 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret új programjainak megfelelő 
végrehajtását és kedvezőtlenül érinti a 
kedvezményezetteket, különösen a helyi, 
regionális és nemzeti hatóságokat, 
amelyeknek gazdasági és társadalmi 
korlátokkal kell szembenézniük;

Or. en
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Módosítás 27
Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot létrehozó rendelet elfogadását és 
hangsúlyozza a Parlament szerepét a
Horizont 2020 programból és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből való 
átcsoportosítások minimálisra 
csökkentésében;

6. sajnálatosnak tartja, hogy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot létrehozó 
rendelet elfogadásának negatív hatásai 
lehetnek a Horizont 2020 programra és az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre, 
melyeket a Bizottság, a tagállamok és az 
Európai Parlament prioritásként 
határozott meg;

Or. it

Módosítás 28
Richard Ashworth

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot létrehozó rendelet elfogadását és 
hangsúlyozza a Parlament szerepét a 
Horizont 2020 programból és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből való 
átcsoportosítások minimálisra 
csökkentésében;

6. üdvözli az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot – mint a magánberuházásokat 
élénkítő eszközt – létrehozó rendelet 
elfogadását és hangsúlyozza a Parlament 
szerepét a Horizont 2020 programból és az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből 
való átcsoportosítások minimálisra 
csökkentésében;

Or. en

Módosítás 29
Isabelle Thomas

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot létrehozó rendelet elfogadását és 
hangsúlyozza a Parlament szerepét a 
Horizont 2020 programból és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből való 
átcsoportosítások minimálisra 
csökkentésében;

6. üdvözli az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapot létrehozó rendelet elfogadását és 
hangsúlyozza a Parlament szerepét a 
Horizont 2020 programból és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből való 
átcsoportosítások minimálisra 
csökkentésében; emlékeztet azon 
kötelezettségvállalására, hogy az éves 
költségvetési eljárás során kevesebb 
megszorítást eszközöl;

Or. fr

Módosítás 30
Richard Ashworth

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap csak épp elkezdett 
projekteket finanszírozni, és ezért 
későbbre halasztja e beruházások 
hatékonyságának értékelését;

Or. en

Módosítás 31
Richard Ashworth

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. üdvözli a tagállamok hozzájárulását az 
európai beruházási tervhez;

Or. en
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Módosítás 32
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. döntő fontosságúnak tartja e beruházási 
terv sikerét, következésképpen a 
legnagyobb gondossággal fog hozzáfogni 
annak megvalósításához, nevezetesen a 
beruházási kiadások és az államadósságok
dekonszolidációjának megelőzése 
érdekében.

7. döntő fontosságúnak tartja e beruházási 
terv sikerét, következésképpen a 
legnagyobb gondossággal fog hozzáfogni 
annak megvalósításához, nevezetesen a 
beruházási kiadások és az államadósságok
konszolidációjának megelőzése, valamint 
a megvalósítása előtt álló, az egyes 
tagállamok belső bürokráciája miatti 
esetleges akadályok megelőzése
érdekében.

Or. it

Módosítás 33
Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. döntő fontosságúnak tartja e beruházási
terv sikerét, következésképpen a 
legnagyobb gondossággal fog hozzáfogni 
annak megvalósításához, nevezetesen a 
beruházási kiadások és az 
államadósságok dekonszolidációjának 
megelőzése érdekében.

7. úgy véli, hogy az Európai Bizottság
beruházási terve – amely elsősorban a 
magánberuházások vonzásán alapul –
nem tudja megoldani a jelenlegi 
gazdasági és társadalmi válsághelyzetet, 
amelyben épp ellenkezőleg állami 
beruházásokra és a tagállamok közvetlen 
beavatkozására lenne szükség, de jelen 
pillanatban a tagállamok nem élvezik a 
szükséges cselekvési szabadságot, mivel 
európai megszorító intézkedések 
áldozatai.

Or. it
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Módosítás 34
Isabelle Thomas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. döntő fontosságúnak tartja e beruházási 
terv sikerét, következésképpen a 
legnagyobb gondossággal fog hozzáfogni 
annak megvalósításához, nevezetesen a 
beruházási kiadások és az 
államadósságok dekonszolidációjának 
megelőzése érdekében.

7. döntő fontosságúnak tartja e beruházási 
terv sikerét, következésképpen a 
legnagyobb gondossággal fog hozzáfogni 
annak megvalósításához;

Or. fr

Módosítás 35
Daniele Viotti

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. döntő fontosságúnak tartja e beruházási 
terv sikerét, következésképpen a 
legnagyobb gondossággal fog hozzáfogni 
annak megvalósításához, nevezetesen a 
beruházási kiadások és az 
államadósságok dekonszolidációjának 
megelőzése érdekében.

7. döntő fontosságúnak tartja e beruházási 
terv sikerét, következésképpen a 
legnagyobb gondossággal fogja 
végrehajtását, és különösen a 
költségvetésre gyakorolt hatását nyomon 
követni;

Or. en

Módosítás 36
Richard Ashworth

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. elismeri a felelősségteljes költségvetési 
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gazdálkodás fontosságát az Európát sújtó 
válságot követően, és hangsúlyozza a 
visszafogott uniós költségvetés fontosságát 
a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben a 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatokra megállapított felső 
határok fenntartása érdekében; 

Or. en

Módosítás 37
Isabelle Thomas

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy egy deficites 
uniós költségvetés jogellenes és 
következésképpen a Tanács költségvetési 
javaslatai nem őszinték; megállapítja, 
hogy ez utóbbi a nemzeti költségvetések 
kiigazítási változójaként tekint az Unió 
költségvetésére, és hogy a nemzeti 
költségvetéseknek a projektgazdák 
késedelmes kifizetése révén történő 
konszolidálása gazdaságilag és 
pénzügyileg kontraproduktív; úgy véli, 
hogy a tagállamok hozzájárulásainak 
kizárása a strukturális hiány 
kiszámításából a tagállamok költségvetési 
erőfeszítéseinek pontosabb olvasatát tenné 
lehetővé;

Or. fr


