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13.10.2010 A7-0284/17 

Módosítás  17 
Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. úgy véli, hogy az uniós szakpolitikákat 

erısítı és – különösen a közös kül- és 

biztonságpolitika, a versenyképesség és 

innováció, az őrtechnológia, az 

idegenforgalom, az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem, a szociálpolitika, az 

energiapolitika, valamint a bel- és 

igazságügy területén – új hatásköröket 

létrehozó EUMSz. hatálybalépése maga 

után vonja a Lisszaboni Szerzıdésbıl 

eredı költségvetési igények fedezésének 

biztosítását, és ezért koherenciát és 

következetességet kíván meg a 

költségvetési hatóság két ágától a 

megnövekedett pénzügyi képességek 

tekintetében; 

4. úgy véli, hogy az uniós szakpolitikákat 

erısítı és – különösen a közös kül- és 

biztonságpolitika, a versenyképesség és 

innováció, az energiapolitika, az 

őrtechnológia, az idegenforgalom, az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem, a sport- 

és ifjúságpolitika, a szociálpolitika, az 

energiapolitika, valamint a bel- és 

igazságügy területén – új hatásköröket 

létrehozó EUMSz. hatálybalépése 

következtében az Európai Uniót fel kell 

ruházni a célkitőzései megvalósításához 

szükséges pénzügyi eszközökkel, és ezért 

koherenciát és következetességet kíván 

meg a költségvetési hatóság két ágától a 

megnövekedett pénzügyi képességek 

tekintetében; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/18 

Módosítás  18 
Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 (6a) továbbá emlékezteti a Tanácsot és a 

Bizottságot az Európai Unió saját 

forrásainak jövıjérıl szóló, 2007. március 

29-i állásfoglalására*, amelyben a 

Parlament hangsúlyozta, hogy az EU 

saját forrásainak jelenlegi rendszere – 

amelynek megfelelıen az Unió 

bevételeinek 70%-a közvetlenül a nemzeti 

költségvetésekbıl származik – azt 

eredményezi, hogy az Európai Unió 

költségvetéséhez való hozzájárulást a 

nemzeti költségvetéseket sújtó újabb 

tehernek tekintik; mély meggyızıdése, 

hogy a 2013 utáni következı többéves 

pénzügyi keret hatálybalépése elıtt az 

uniós intézményeknek egyértelmő és 

kötelezı menetrendet kellene elfogadniuk 

a saját források új rendszerének 

megállapítására; készen áll arra, hogy 

minden létezı lehetıséget megvizsgáljon 

ezen a téren, beleértve a pénzügyi 

tranzakciókra kivetendı adót is; 

 * HL C 27 E, 2008.1.31., 7.o. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/19 

Módosítás  19 
Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. sürgeti a Tanácsot, hogy vegye teljes 

mértékben figyelembe a 2007–2013 

közötti idıszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretrıl szóló tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról ((COM(2010)0072 - 

2010/0048(APP)) szóló 2010. szeptember 

22-i parlamenti állásfoglalásban rögzített 

egyértelmő feltételeket, amelyek alapján a 

Parlament az EUMSz. rendelkezéseivel 

összhangban jóváhagyja az új többéves 

pénzügyi keretrıl szóló rendeletet; 

 

12. emlékezteti a Tanácsot arra, hogy az 

EUMSz. értelmében a Parlamentnek jóvá 

kell hagynia a 2007–2013-as idıszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretrıl 

szóló új rendeletet, valamint szintén 

emlékezteti a 2007–2013 közötti idıszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretrıl 

szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

((COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)) 

szóló, 2010. szeptember 22-i 

állásfoglalásában
1
 ennek érdekében 

rögzített egyértelmő feltételekre; 

Or. en 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0328. 
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13.10.2010 A7-0284/20 

Módosítás  20 
Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. emlékeztet arra, hogy a többéves 

pénzügyi keret plafonértékei nem tették 

volna lehetıvé prioritásainak és a 

Szerzıdés hatálybalépésébıl eredı új 

politikáknak a finanszírozását; 

hangsúlyozza, hogy az 

egyeztetıbizottságban folytatott 

tárgyalások megkönnyítése érdekében 

komoly kompromisszumok árán javaslatot 

tett e politikák plafonértéken belüli 

finanszírozására; hangsúlyozza, hogy ez 

azonban csak úgy megvalósítható, ha más, 

körültekintıen kiválasztott költségvetési 

sorok elıirányzatait csökkentik; 

13. emlékeztet arra, hogy a többéves 

pénzügyi keret plafonértékei lehetetlenné 

teszik lehetıvé prioritásainak és a 

Szerzıdés hatálybalépésébıl eredı új 

politikáknak a finanszírozását; 

hangsúlyozza, hogy az 

egyeztetıbizottságban a 2011-es 

költségvetésrıl folytatott tárgyalások 

megkönnyítése érdekében komoly 

kompromisszumok árán javaslatot tett e 

politikák plafonértéken belüli 

finanszírozására; hangsúlyozza, hogy ez 

azonban csak úgy megvalósítható, ha más, 

körültekintıen kiválasztott költségvetési 

sorok elıirányzatait csökkentik; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/21 

Módosítás  21 
Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 13a. határozottan támogatja az európai 

pénzügyi stabilizációs mechanizmushoz 

kapcsolódó garanciaalap létrehozását az 

EU költségvetésében; ragaszkodik ahhoz, 

hogy a költségvetési hatóság mindkét ága 

részt vegyen az említett mechanizmus 

beindításával foglalkozó döntésekben; 

kéri, hogy a költségvetési hatóság 

megfelelı és kellı idıben történı 

bevonásának biztosítása érdekében a 

mechanizmushoz kapcsolódó esetleges 

költségvetési forrásokat a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret vagy a 2006. 

május 17-i intézményközi megállapodás 

ad hoc felülvizsgálatán keresztül 

finanszírozzák;  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/22 

Módosítás  22 
Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
36 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. úgy véli, hogy több program, köztük a 

„Terrorizmus és egyéb biztonsági 

vonatkozású veszélyek megelızése, az 

azokra való felkészültség és 

következményeik kezelése” program 

alapvetı fontosságú a stockholmi 

program végrehajtásához, és megerısíti, 

hogy támogatja a „Küzdelem az erıszak 

ellen” (Daphne) programot – amelynek 

keretében több, finanszírozásra érdemes 

program nem kaphatott támogatást az 

elıirányzatok szőkössége miatt –, illetve a 

„Drogprevenció és felvilágosítás” 

programot; ezzel összefüggésben különös 

hangsúlyt fektet a nık elleni erıszakkal – 

azon belül a kényszerabortusszal, a nıi 

nemi szervek megcsonkításával, a 

kényszersterilizációval és bármely más 

kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

bánásmóddal – szembeni küzdelemre; 

36. megerısíti, hogy támogatja a 

„Küzdelem az erıszak ellen” (Daphne) 

programot – amelynek keretében több, 

finanszírozásra érdemes program nem 

kaphatott támogatást az elıirányzatok 

szőkössége miatt –, illetve a 

„Drogprevenció és felvilágosítás” 

programot; 

Or. en 

 

 


