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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.3.2013 A7-0043/9 

Módosítás  9 
Alda Sousa, Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat, Marisa Matias 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. kitart amellett, hogy a mély gazdasági 
válság és az Unión belüli különbségek 
fokozódása idején jelentısen növelni kell 
a közösségi költségvetést, biztosítandó a 
következı évi költségvetés forrásainak 
megfelelı szintjét, amely szavatolni tudja 
az Unió szakpolitikai prioritásait, különös 
tekintettel a növekedés fellendítését és a 
tisztességes foglalkoztatást, a szegénység 
megszüntetését és az intelligens, 
fenntartható és környezetbarát fejlesztésbe 
történı befektetést célzó programokra és 
projektekre; ismételten hangsúlyozza, 
hogy rendkívül fontosnak tartja a 
tagállamok – különösen a már gazdasági 
recesszióval szembesülı tagállamok – 
számára az infrastruktúrába, a szociális 
létesítményekbe, valamint a kutatásba, az 
innovációba és a fejlesztésbe történı 
beruházásokhoz nyújtott támogatások 
növelését; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/10 

Módosítás  10 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1b. rendkívül fontosnak tartja a közösségi 
költségvetés gazdasági és társadalmi 
kohézióra irányuló tételeinek jelentıs 
emelése melletti kiállást – legalább 
megduplázva az aktuális összegeket –, 
amit mélyreható változásnak kell kísérnie 
az elosztásuk terén; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/11 

Módosítás  11 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 c bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1c. rendkívül fontosnak tartja, hogy az 
említett emeléshez való hozzájárulások – a 
jelenlegi hozzájárulási kulcsok 
megváltoztatásával – a legnagyobb GNI-
vel és a legmagasabb egy fıre jutó 
jövedelemmel rendelkezı tagállamok 
befizetéseinek növelésébıl eredjenek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/12 

Módosítás  12 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL 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 fenntartható 
gazdasági növekedés, a munkanélküliség, 
a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
(jövedelmi) egyenlıtlenségek 
problémájának tényleges kezeléséhez 
szakítani kell az Unió jelenlegi 
politikáival; hangsúlyozza, hogy új 
stratégiára van szükség Európa új útjának 
kijelöléséhez, amely a teljes 
foglalkoztatottsághoz, tisztességes 
munkahelyekhez, megélhetést biztosító 
bérekhez, társadalmi és gazdasági 
kohézióhoz,, valamint mindenki számára 
a legmagasabb életszínvonalat garantáló 
szociális védelemhez vezet; és amely út 
egyrészt figyelembe veszi az összes 
tagállam, különösen a kevésbé fejlettek 
fejlıdési szükségleteit, másrészt 
elımozdítja a tényleges konvergenciát 
hozzájárulva ezáltal a tagállamok közötti 
fejlıdési különbségek és a gazdasági, 
társadalmi és regionális téren fennálló 
egyenlıtlenségek csökkentéséhez; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/13 

Módosítás  13 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL 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 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3b. kéri ezért az Európa 2020 stratégiának 
egy, a fenti alapelveken alapuló 
„szolidaritási és fenntartható fejlıdési 
stratégiával” történı felváltását, amely 
olyan új gazdasági, szociális és 
környezetvédelmi politikákat tartalmaz, 
amelyek ösztönzik az alábbiakba történı 
befektetést: 

 i. a munka minısége minden szempontból 
(fizetések, stabilitás, munkakörülmények 
és képzés) és a képzések fejlesztése 
magasan képzett és szakértelemmel 
rendelkezı munkaerı létrehozása 
érdekében; 

 ii. az alapvetı és az ipart támogató 
infrastruktúra; 

 iii. közszolgáltatások, azok minıségének 
javítása érdekében; 

 iv. erıs kohéziós politika, a társadalmi és 
gazdasági kohézió elımozdítása 
érdekében; 

 v. környezetvédelem és a természeti 
erıforrások védelme; 

 vi. a munkaügyi, szociális, 
környezetvédelmi és biztonsági elıírások 
javítása a legmagasabb szintő 
standardoknak való megfelelés 
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érdekében; 

 vii. szociális gazdaság; 

 viii. szociális gondoskodás a szegénység 
felszámolása és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem érdekében; 

 ix. (állami) kutatás és innováció, a 
mindenki számára elérhetı elınyök 
biztosítása érdekében; 

 x. a kultúra és az állampolgári részvétel 
elımozdítása. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/14 

Módosítás  14 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL 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 c bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3c. rendkívül fontosnak tartja a 
tagállamok – különösen a már gazdasági 
recesszióval szembesülı tagállamok – 
számára az infrastruktúrába, a szociális 
létesítményekbe, valamint a kutatásba, az 
innovációba és a fejlesztésbe történı 
beruházásokhoz nyújtott támogatások 
növelését; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/15 

Módosítás  15 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
a GUE/NGL 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 d bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3d. véleménye szerint mélyreható 
módosításokat kell bevezetni a közös 
agrárpolitikában és a közös halászati 
politikában az alábbiak céljából: 

 – a nemzeti termelés és beruházás, a 
(jogokat biztosító) munkahelyteremtés és 
a gazdasági, szociális és környezeti 
fenntarthatóság támogatása; 

 – a kis- és közepes mérető gazdaságok és 
vállalkozások támogatása (valóban 
tisztességes termelıi árak), valamint a 
termelıszövetkezetek és egyéb szociális 
szervezetek támogatása, figyelembe véve 
az egyes tagállamok egyedi jellemzıit és 
biztosítva az élelmezésbiztonságot és az 
élelmiszer-önrendelkezést; 

Or. en 



 

AM\929425HU.doc  PE507.361v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/16 

Módosítás  16 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, 
Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL 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 e bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3e. rendkívül fontosnak tartja a katonai 
kiadások és a külképviseleti kiadások, 
továbbá a migránsok elnyomásával (és 
azon belül a Frontexszel), valamint a 
propagandával kapcsolatos kiadások 
jelentıs lefaragását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/17 

Módosítás  17 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard 
a GUE/NGL 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. megjegyzi, hogy a gazdasági és 

pénzügyi válság miatt konszenzus alakult 

ki az európai politikai vezetık többségének 
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; ugyanakkor mélyen 
antidemokratikusnak tartja, hogy a 
Bizottság még nagyobb hatásköröket 
kapna a nemzeti költségvetések 
ellenırzéséhez; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/18 

Módosítás  18 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard 
a GUE/NGL 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 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 4a. úgy véli, hogy az uniós költségvetés 
jobb végrehajtásával jelentıs források 
szabadulnának fel; rámutat a 
Számvevıszék azon észrevételére, hogy 
különösen a tagállamok pénzügyi 
ellenırzési rendszerei csak részben 
mőködıképesek; úgy véli, hogy a 
hatékony és eredményes tagállami szintő 
kontrollrendszerek hiánya hátrányosan 
érinti az uniós költségvetést; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/19 

Módosítás  19 
Alda Sousa, Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. véleménye szerint a kifizetések 
elégséges és reális szinten történı 
meghatározása a költségvetési ciklus 

elején elkerülhetıvé tenné a – különösen a 
2012. évi költségvetés esetében tapasztalt 
– szükségtelen bonyodalmakat a 
költségvetés végrehajtása közben; 

5. kitart amellett, hogy a költségvetési 

ciklus elején megfelelı szinten kell 
meghatározni a kifizetéseket, elkerülendı 
az olyan helyzeteket, mint amilyet 
különösen 2012-ben lehetett tapasztalni a 

költségvetés végrehajtása közben; 
hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetésnek kulcsszerepe lehet abban, 
hogy segítsen egyes tagállamoknak a 
válságból való kilábalásban és a 
megerısödésben, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésen 
keresztül, amely az öt kiemelt uniós célon 
– nevezetesen a foglalkoztatás 
elımozdításán, az innováció, a kutatás és 
a fejlesztés feltételeinek javításán, 
éghajlat-változási és energetikai 
célkitőzéseink megvalósításán, a magas 
színvonalú oktatás elımozdításán és a 
szociális politikákon, különösen a 
társadalmi integráción és a szegénység 
csökkentésén – alapul; emlékeztet arra, 
hogy ezt az öt célt maguk a tagállamok is 
teljes mértékben támogatták; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/20 

Módosítás  20 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. emlékeztet az uniós költségvetés 
sajátos jellegére, amely az EU GDP-jének 
mindössze 1%-át teszi ki, és amely magas 
tıkeáttételi hatást gyakorló beruházási 
költségvetés; kiemeli, hogy annak 94%-a 

az Unió politikáin és programjain keresztül 

visszakerül a tagállamokhoz és az uniós 

polgárokhoz, ezért nem plusz teherként 
kell rá tekinteni, hanem mint az európai 

beruházások, a növekedés és a 

munkahelyteremtés fellendítésének 

eszközére; hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetés hozzájárulása nélkül a 
közberuházások a régiók és a tagállamok 
számára minimálisra csökkennének vagy 
lehetetlenné válnának; úgy véli, hogy az 

uniós költségvetés bárminemő csökkenése 

elkerülhetetlen módon növelné az 
egyenlıtlenségeket és gátolná a teljes uniós 

gazdaság növekedését, versenyképességét 
és kohézióját, valamint aláásná a 

szolidaritás alapvetı uniós értékének elvét; 
úgy véli, hogy a „több Európát” kérésnek 
nincs értelme olyankor, amikor azt az 
európai uniós alapok drasztikus 
csökkentésére irányuló javaslatok kísérik; 

17. emlékeztet rá, hogy az uniós 

költségvetésnek szerény és nem 
támogatásalapú költségvetésnek kell 
lennie; kiemeli, hogy annak 94%-át az 

Unió politikáin és programjain keresztül 

vissza kell juttatni a tagállamokhoz és az 

uniós polgárokhoz; ezért a politikákat és a 
programokat felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy az uniós költségvetés az 

európai beruházások, a növekedés és a 

fenntartható munkahelyteremtés 

fellendítésének eszköze legyen; úgy véli, 

hogy a megszorítások folytatódó 
idıszakában az uniós költségvetés 

bárminemő csökkenése nem gátolná a 

teljes uniós gazdaság növekedését és 
versenyképességét, hanem inkább azt 
igazolná, hogy a szolidaritás elve olyan 

alapvetı uniós érték, amelyet az európai 
uniós intézmények is gyakorolnak az EU 
valamennyi polgára irányában; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/21 

Módosítás  21 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. elismeri a nemzeti szintő, folyamatos 

gazdasági és költségvetési megszorításokat 

és a tagállamok által a költségvetésük 

konszolidációjára tett erıfeszítéseket; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az uniós 

költségvetés a beruházások és a 
szolidaritás megteremtésének hatékony 
eszköze, amely európai és nemzeti szinten 
is bizonyítottan hozzáadott értékkel bír; 
meggyızıdése szerint gazdasági 
nehézségek idején még fontosabb az, hogy 
a költségvetés képes fellendíteni a 
gazdasági növekedést, a 
versenyképességet és a 
munkahelyteremtést, mivel ezzel 
megteremti a konszolidációra irányuló 
erıfeszítések sikerének feltételeit, az uniós 
költségvetésre pedig úgy kell tekinteni, 
mint a válságból való kilábalás lényeges 
eszközére; 

18. elismeri a nemzeti szintő, folyamatos 

gazdasági és költségvetési megszorításokat 

és a tagállamok által a költségvetésük 

konszolidációjára tett erıfeszítéseket; ezért 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 

uniós költségvetést felülvizsgálják és az 
szerény és nem támogatásalapú 
költségvetéssé váljék; 

Or. en 



 

AM\929425HU.doc  PE507.361v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/22 

Módosítás  22 
Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
20 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. emlékeztet arra, hogy a 2008 óta hozott 

makrogazdasági pénzügyi stabilizációs 

intézkedések egyelıre nem vetettek véget a 

gazdasági és pénzügyi válságnak; úgy véli 

ezért, hogy Európában a növekedéshez 

való visszatéréshez és a 

munkahelyteremtéshez a tagállamoknak 

tovább kell folytatniuk a fenntartható és 

inkluzív növekedési potenciál 

kibontakoztatására irányuló 

erıfeszítéseiket, többek között az oktatás, 

az egész életen át tartó tanulás és a 

mobilitás elımozdítása révén; a megoldás 

részét kell képeznie egy jól célzott, szilárd 

és elégséges uniós költségvetésnek, 

amelyre szükség van ahhoz, hogy további 

segítséget lehessen nyújtani a nemzeti 

erıfeszítések koordinálásához és 

kibıvítéséhez; 

20. kitart amellett, hogy a 2008 óta hozott 

makrogazdasági pénzügyi stabilizációs 

intézkedések nem vetettek véget a 

gazdasági és pénzügyi válságnak; úgy véli 

ezért, hogy Európában a növekedéshez 

való visszatéréshez és a 

munkahelyteremtéshez a tagállamoknak 

fokozniuk kell a fenntartható és inkluzív 

növekedési potenciál kibontakoztatására 

irányuló erıfeszítéseiket, többek között az 

oktatás, az egész életen át tartó tanulás és a 

mobilitás elımozdítása révén; a megoldás 

részét kell képeznie egy jól célzott, szilárd 

és elégséges uniós költségvetésnek, 

amelyre szükség van ahhoz, hogy további 

segítséget lehessen nyújtani a nemzeti 

erıfeszítések koordinálásához és 

kibıvítéséhez; 

Or. en 



 

AM\929425HU.doc  PE507.361v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/23 

Módosítás  23 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard, Takis 
Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
20 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 20a. mélyen aggasztja, hogy a megszorító 
politikák európaiak millióinak életét 
árnyékolják be, különösen a déli és a 
keleti tagállamokban; megjegyzi, hogy 
2011-ben a hivatalos munkanélküliségi 
ráta Görögországban 17,7%, 
Spanyolországban pedig 21,7% volt, majd 
2012-ben 26,8%-ra, illetve 26,1%-ra 
emelkedett; továbbá megjegyzi, hogy 
ugyanabban az évben Görögországban és 
Spanyolországban a fiatalok körében 
kétszer magasabb volt a munkanélküliek 
aránya, mint az uniós átlag; ezért sürgeti 
a Bizottságot, hogy vessen véget a 
megszorító programjának, és terjesszen 
elı olyan költségvetési tervezetet, 
amelynek homlokterében a 
munkahelyteremtés és a fenntartható 
növekedés áll; 

Or. en 



 

AM\929425HU.doc  PE507.361v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/24 

Módosítás  24 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
21 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. felhívja ennélfogva a tagállamokat, 

hogy vizsgálják meg a nemzeti 

konszolidációs erıfeszítés és a megfelelı 

prioritások szerint kialakított uniós 

költségvetés hozzáadott értéke közötti 

szinergiákat, lehetıvé téve a legmagasabb 

szinten már vállalt politikai kötelezettségek 

végrehajtását; emlékeztet rá, hogy a 

politikai kötelezettségvállalások és 

prioritások végrehajtása sokkal 

hatékonyabb, ha szinergia alakul ki a 

nemzeti és az uniós költségvetések között, 
és hangsúlyozza a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemeszterével 
foglalkozó európai parlamenti hét 
keretében a tagállamok és az Unió közös 
gazdasági és költségvetési irányvonalairól 
folytatott, parlamentközi viták 
jelentıségét; 

21. felhívja ennélfogva a tagállamokat, 

hogy vizsgálják meg a nemzeti 

konszolidációs erıfeszítés és a megfelelı 

prioritások szerint kialakított uniós 

költségvetés hozzáadott értéke közötti 

szinergiákat, lehetıvé téve a legmagasabb 

szinten már vállalt politikai kötelezettségek 

végrehajtását; emlékeztet rá, hogy a 

politikai kötelezettségvállalások és 

prioritások végrehajtása sokkal 

hatékonyabb, ha szinergia alakul ki a 

nemzeti és az uniós költségvetések között; 
kitart amellett, hogy az uniós költségvetés 
homlokterében a munkahelyteremtésnek 
és a fenntartható növekedésnek kell 
állnia, és hogy a nem kellıen hatékony 
európai alapoktól és támogatásoktól el 
kell mozdulni az innovációba való 
beruházások fokozása felé; 

Or. en 



 

AM\929425HU.doc  PE507.361v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/25 

Módosítás  25 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
21 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21a. emlékeztet rá, hogy a regionális, 
strukturális és kohéziós alapok azzal a 
céllal jöttek létre, hogy csökkentsék az 
uniós régiók eltérı gazdasági fejlettségi 
szintjei közötti szakadékot; aggodalommal 
állapítja meg, hogy ezen alapok jelentıs 
részét a gazdagabb tagállamoknak fizetik 
ki; úgy véli, hogy ez az alapok nem 
hatékony felhasználását jelenti, és hogy 
ezeket az alapokat a valóban rászoruló 
tagállamok számára kell fenntartani; 

Or. en 



 

AM\929425HU.doc  PE507.361v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/26 

Módosítás  26 
Alda Sousa, Jürgen Klute, Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
26 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. ezzel összefüggésben emlékeztet arra, 

hogy az Európa 2020 stratégiának az új 

(2014 és 2020 közötti) többéves pénzügyi 

keret középpontjában kell állnia, és sürgeti 

a Bizottságot, hogy a 2014. évi 

költségvetésben soroljon a prioritások közé 

és egyértelmően jelenítsen meg 

valamennyi kapcsolódó beruházást, 

hangsúlyt fektetve a tudásháromszöggel 

(oktatás, kutatás, innováció), az 
infrastruktúrákkal, a kkv-kkal, a megújuló 

energiaforrásokkal, a fenntartható 

fejlıdéssel, a vállalkozói készséggel, a 

foglalkoztatással – különös tekintettel a 

fiatalok foglalkoztatására –, a 

készségekkel, valamint a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézióval 

kapcsolatos beruházásokra; 

26. ezzel összefüggésben emlékeztet arra, 

hogy az Európa 2020 stratégiának az új 

(2014 és 2020 közötti) többéves pénzügyi 

keret középpontjában kell állnia, és sürgeti 

a Bizottságot, hogy a 2014. évi 

költségvetésben soroljon a prioritások közé 

és egyértelmően jelenítsen meg 

valamennyi kapcsolódó beruházást, 

hangsúlyt fektetve a munkahelyteremtésre 
és a fenntartható növekedésre a 

tudásháromszöggel (oktatás, kutatás és 
innováció), a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését célzó fenntartható 

infrastruktúrákkal, a kkv-kkal, a megújuló 

energiaforrásokkal, a fenntartható 

fejlıdéssel, az éghajlatváltozás 
kezelésével, a vállalkozói készséggel, a 

foglalkoztatással – különös tekintettel a 

fiatalok foglalkoztatására –, a 

készségekkel, valamint a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézióval 

kapcsolatos beruházásokon keresztül, 
hogy a pénzeszközök a kkv-khoz, és ne a 
multinacionális vállalatokhoz kerüljenek; 

Or. en 



 

AM\929425HU.doc  PE507.361v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/27 

Módosítás  27 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard, Takis 
Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
26 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 26a. úgy véli, hogy a hosszú távú katonai 
kiadások csökkentése érdekében a katonai 
és a biztonsági kiadásoktól el kell 
mozdulni a polgári és fejlesztésközpontú 
külpolitika felé; megismétli azon 
álláspontját, hogy a 4. fejezet alá tartozó 
forrásokat olyan békés és polgári 
külpolitikára kell lekötni, amely biztosítja, 
hogy az Európai Unió erıszakmentes 
szereplıként lépjen fel a világban; felhívja 
a Bizottságot, hogy kezelje kiemelten az 
Unió közvetítıi szerepét, kizárólag polgári 
és békés megoldásokat keresve a 
konfliktusokra, és egyidejőleg biztosítva a 
szegénység felszámolásával, a 
fenntartható fejlıdéssel, a millenniumi 
fejlesztési célokkal, a fegyverzet-
ellenırzéssel, az atomsorompó-szerzıdés 
rendszerével és a nukleáris leszereléssel 
kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások 
betartását; 

Or. en 



 

AM\929425HU.doc  PE507.361v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/28 

Módosítás  28 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard, Takis 
Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, Marie-Christine 
Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
26 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 26b. úgy véli, hogy a határellenırzések 
militarizálása felé mutató jelenlegi 
tendencia költséges és nem hatékony, 
emellett sérti az alapvetı jogokat, köztük a 
menedéket kérık jogait is; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/29 

Módosítás  29 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

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

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
26 c bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 26c. felhívja a Bizottságot, hogy 
kezdeményezze a határregisztrációs 
rendszerhez és a regisztráltutas-
programhoz hasonló rendszerek – 
nevezetesen az Egyesült Államokban 
bevezetett és egyes esetekben késıbb 
eredménytelenségük, meredeken 
emelkedı költségeik és a várakozásoktól 
elmaradó teljesítményük miatt korlátozott 
rendszerek és technológiák – 
eredményességének független 
felülvizsgálatát; nyomatékosan felszólítja 
a Bizottságot, hogy várja meg a független 
felülvizsgálat eredményét, mielıtt 
forrásokat kezdene költeni az intelligens 
határok kialakítására és bevezetésére; 
továbbá felhívja a Bizottságot, hogy a 
további költségvetési 
kötelezettségvállalások megtétele elıtt 
biztosítson kiegyensúlyozott megközelítést 
az Eurosur rendszer mőködıképességének 
és költségességének értékelésére 
vonatkozóan; 

Or. en 



 

AM\929425HU.doc  PE507.361v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2013 A7-0043/30 

Módosítás  30 
Alda Sousa, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL 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. kitart amellett, hogy a Bizottságnak 
tisztességes munkahelyek létrehozása és a 
munkakörülmények javítása révén 
fokoznia kell a hatékonyságot és a 
kiválóságot, elımozdítva ezáltal az uniós 

fellépések és programok rendszeres és 

hatékony végrehajtását; 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; 

Or. en 

 

 


