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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.3.2013 A7-0043/1 

Módosítás  1 
Richard Ashworth 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0043/2013 
Anne E. Jensen 
A 2014. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások, III. szakasz – Bizottság 

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. elismeri, hogy nehéz általános 

iránymutatásokat meghatározni a 2014. évi 

költségvetésre vonatkozóan, miközben 

még nagy a bizonytalanság a 2014-es 

kötelezettségvállalások felsı határának 

szintjét illetıen; hangsúlyozza, hogy ez a 

2014-es árakon 143,8 milliárd eurótól (a 

2014–2020-as többéves pénzügyi keretnek 

az Európai Tanács 2012. november 23-i 

tárgyalási kerete alapján történı 

elfogadása esetén) 155,5 milliárd euróig 

terjedhet (amennyiben a 2013-as felsı 

határ kerül meghosszabbításra); 

3. elismeri, hogy nehéz általános 

iránymutatásokat meghatározni a 2014. évi 

költségvetésre vonatkozóan, miközben 

még nagy a bizonytalanság a 2014-es 

kötelezettségvállalások felsı határának 

szintjét illetıen; hangsúlyozza, hogy ez a 

2014-es árakon 142,539 milliárd eurótól (a 

2014–2020-as többéves pénzügyi keretnek 

az Európai Tanács 2013. február 7–8-i 

következtetései alapján történı elfogadása 

esetén) 155,5 milliárd euróig terjedhet 

(amennyiben a 2013-as felsı határ kerül 

meghosszabbításra); 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/2 

Módosítás  2 
Richard Ashworth 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0043/2013 
Anne E. Jensen 
A 2014. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások, III. szakasz – Bizottság 

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. úgy véli, hogy a továbbra is kihívást 

jelentı gazdasági körülmények között az 

Európai Uniónak be kell fagyasztania 

költségvetési sorait; hangsúlyozza 

azonban a jogilag kötelezı erejő 

kötelezettségek betartásának és az 

esetleges késıbbi emelések lehetıvé 

tételének a szükségességét, abból 

kiindulva, hogy az emeléseket az általános 

befagyasztás szintjének fenntartása 

érdekében ellentételezni kell; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/3 

Módosítás  3 
Richard Ashworth 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0043/2013 
Anne E. Jensen 
A 2014. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások, III. szakasz – Bizottság 

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. megjegyzi, hogy a gazdasági és 

pénzügyi válság miatt konszenzus alakult 

ki az európai politikai vezetık körében arra 

vonatkozóan, hogy fokozni kell a 

gazdasági, költségvetési, pénzügyi és banki 

integrációt és jobb kormányzásra van 

szükség, továbbá a válság rámutatott, hogy 

az államháztartások helyreállítása 

érdekében szükség van a növekedés 

ösztönzésére; hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetés csökkentése ellentétben állna 

ezekkel a politikai célkitőzésekkel; 

4. egyetért azzal, hogy az ésszerő 

gazdaságpolitikának továbbra is a 

strukturális stabilitásra és az intelligens 

költségvetési konszolidációra – a 

fenntartható növekedés elıfeltételeire – 

kell összpontosítania; megjegyzi, hogy a 

gazdasági és pénzügyi válság miatt 

konszenzus alakult ki az európai politikai 

vezetık körében arra vonatkozóan, hogy 

fokozni kell a gazdasági, költségvetési, 

pénzügyi és banki integrációt és jobb 

kormányzásra van szükség, továbbá a 

válság rámutatott, hogy az 

államháztartások helyreállítása érdekében 

szükség van a növekedés ösztönzésére; 

ezért hangsúlyozza, hogy sürgısen 

szükség van a jobb és célzottabb 

forrásfelhasználásra, hogy biztosítani 

lehessen az összes uniós forrás hozzáadott 

értékét és hatékonyságát; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/4 

Módosítás  4 
Richard Ashworth 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0043/2013 
Anne E. Jensen 
A 2014. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások, III. szakasz – Bizottság 

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
28 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. folytatni kívánja a Bizottság azon 

szándékának mélyreható vizsgálatát, mely 

szerint csökkenti az uniós intézmények 

személyzetének létszámát, és emlékeztet 

arra, hogy ezt általános célnak kell 

tekinteni; megjegyzi, hogy ezek az 

intézkedések káros hatással járhatnak az 

uniós fellépések és programok gyors, 

rendszeres és hatékony végrehajtására; úgy 

véli, hogy az igazgatás hatékonyságát 

biztosítani, sıt, fokozni kell; úgy véli, hogy 

a személyzet létszámának rövid vagy 

hosszú távú felülvizsgálatakor minden 

esetben elızetes hatásvizsgálatra kell 

építeni, és figyelemmel kell lenni többek 

között az Unió jogi kötelezettségeire, 

valamint az intézmények Szerzıdésekbıl 

eredı új hatásköreire és megnövekedett 

számú feladataira; emlékeztet a 

decentralizált ügynökségekrıl szóló 

együttes nyilatkozatra, különösen a 

mellékletében szereplı közös 

megközelítésre és az új feladatokkal 

megbízott ügynökségekre vonatkozó 

kitételeire; 

28. folytatni kívánja a Bizottság azon 

szándékának mélyreható vizsgálatát, mely 

szerint csökkenti az uniós intézmények 

személyzetének létszámát, és emlékeztet 

arra, hogy ezt általános célnak kell 

tekinteni; megjegyzi, hogy ezek az 

intézkedések káros hatással járhatnak az 

uniós fellépések és programok gyors, 

rendszeres és hatékony végrehajtására; úgy 

véli, hogy az igazgatás hatékonyságát 

biztosítani, sıt, fokozni kell; úgy véli, hogy 

a Parlamentnek – a többi intézménnyel és 

a tagállamokkal szolidárisan – követnie 

kell a Bizottság példáját a személyzeti 

költségvetések hosszú távú 

hatékonyságának 2020-ig történı elérése 

terén; ezzel kapcsolatban felkéri a 

fıtitkárt, hogy 2013. május 31-ig 

terjesszen egy dokumentumot az Elnökség 

és a Költségvetési Bizottság elé, amelyben 

megvizsgálja a Bizottságnál 

elfogadottakhoz hasonló személyzeti 

reformok végrehajtásának 

megvalósíthatóságát; úgy véli, hogy a 

személyzet létszámának rövid vagy hosszú 

távú felülvizsgálatakor minden esetben 

elızetes hatásvizsgálatra kell építeni, és 

figyelemmel kell lenni többek között az 

Unió jogi kötelezettségeire, valamint az 

intézmények Szerzıdésekbıl eredı új 

hatásköreire és megnövekedett számú 
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feladataira; emlékeztet a decentralizált 

ügynökségekrıl szóló együttes 

nyilatkozatra, különösen a mellékletében 

szereplı közös megközelítésre és az új 

feladatokkal megbízott ügynökségekre 

vonatkozó kitételeire; 

Or. en 

 

 


