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6.3.2015 A8-0027/7 

Módosítás  7 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 
Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
A a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Aa. mivel a mély gazdasági válság és az 

Unión belüli különbségek fokozódása 

idején növelni kell a közösségi 

költségvetést, biztosítandó a következı évi 

költségvetés forrásainak megfelelı 

szintjét, különös tekintettel a növekedés 

fellendítését és a tisztességes 

foglalkoztatást, a szegénység 

megszüntetését és az intelligens, 

fenntartható és környezetbarát fejlesztési 

beruházásokat célzó programokra és 

projektekre; hangsúlyozza, hogy az 

említett emeléshez szükséges összegeknek 

– a hozzájárulási kulcsok jelenlegi 

igazságtalan és méltánytalan 

rendszerének kiigazítása révén – a 

legmagasabb bruttó nemzeti jövedelemmel 

és a legmagasabb egy fıre jutó 

jövedelemmel rendelkezı országok 

befizetéseinek növelésébıl kell 

származniuk; ismételten hangsúlyozza, 

hogy rendkívül fontosnak tartja a 

tagállamok – különösen a már most 

gazdasági recesszióval küzdı tagállamok 

– számára az infrastruktúrába, a szociális 

létesítményekbe, a kutatásba, az 

innovációba és a fejlesztésbe történı 

beruházásokhoz nyújtott támogatások 
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növelését; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/8 

Módosítás  8 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 
Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 
Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. úgy véli, hogy megalapozott állami 

beruházási tervre van szükség, és kitart 

amellett, hogy szakítani kell a jelenlegi 

uniós politikákkal, ha a fenntartható 

gazdasági növekedéssel, a 

munkanélküliséggel, a szegénységgel, a 

társadalmi kirekesztéssel és a (jövedelmi) 

egyenlıtlenséggel kapcsolatos 

problémákat megfelelıen akarjuk kezelni; 

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, egy 

olyan úthoz, amely egyrészt figyelembe 

veszi a tagállamok, különösen a kevésbé 

fejlettek fejlıdési szükségleteit, másrészt 

elımozdítja a tényleges konvergenciát, 

hozzájárulva a tagállamok közötti 

fejlıdési különbségek és a gazdasági, 

társadalmi és regionális téren fennálló 

egyenlıtlenségek csökkentéséhez; 

Or. en 



 

AM\1053199HU.doc  PE552.211v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2015 A8-0027/9 

Módosítás  9 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1b. határozottan elítéli a tudomány és 

innováció területét érintı költségvetési 

csökkentéseket, különösen a Horizont 

2020 programból való 2,7 milliárd eurós 

elvonást; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/10 

Módosítás  10 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 
Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 c bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1c. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 

számára a munkanélküliség jelenti a 

legsürgetıbb problémát; úgy véli, hogy a 

tagállamok gazdaságának újbóli 

fellendítéséhez és a 

munkahelyteremtéshez vissza kell fogni az 

uniós megszorító politikákat, hogy a 

tagállamok a saját helyzetüknek 

legmegfelelıbb szakpolitikai lehetıségeket 

követhessék; ezért úgy véli, hogy az uniós 

költségvetésnek elsısorban tisztességes 

munkahelyek létrehozására és a 

fenntartható gazdasági növekedés 

biztosítására kell összpontosítania; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/11 

Módosítás  11 
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. meggyızıdése, hogy a kisebb uniós 

költségvetés egyértelmő következménye a 

„kevesebb EU”, nem pedig a „több EU 

kisebb költségen” lesz; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/12 

Módosítás  12 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy az európai 

strukturális és beruházási alapok 

használják fel az uniós költségvetés 

beruházási elıirányzatainak legnagyobb 

részét, és kulcsfontosságú szerepet töltenek 

be a munkahelyteremtésben, a növekedés 

elımozdításában, valamint a 

versenyképesség és az innováció 

fokozásában; hangsúlyozza, hogy az uniós 

kohéziós politika jelentıs szerepet játszik a 

kulcsfontosságú gazdasági területekre 

irányuló állami beruházások 

fenntartásában, és kézzelfogható 

eredményeket ért el az adott helyszíneken, 

melyek segítségével a tagállamok és a 

régiók leküzdhetik a jelenlegi válságot, és 

megvalósíthatják az Európa 2020 

stratégia célkitőzéseit; felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 

elkövetkezı hónapokban tegyenek meg 

mindent a fennmaradó operatív programok 

gyors elfogadása érdekében azzal a céllal, 

hogy a végrehajtás 2016-ban teljes gızzel 

haladjon elıre; 

3. hangsúlyozza, hogy az európai 

strukturális és beruházási alapok 

használják fel az uniós költségvetés 

elıirányzatainak legnagyobb részét, és 

kulcsfontosságú szerepet töltenek be a 

munkahelyteremtésben, a növekedés 

elımozdításában, valamint a kohézió, az 

integráció és az innováció fokozásában; 

hangsúlyozza, hogy az uniós kohéziós 

politika jelentıs szerepet játszik a 

kulcsfontosságú gazdasági területekre 

irányuló állami beruházások 

fenntartásában, és kézzelfogható 

eredményeket ért el az adott helyszíneken, 

melyek segítségével a tagállamok és a 

régiók leküzdhetik a jelenlegi válságot, 

azáltal, hogy növekednek a Kohéziós Alap 

és a strukturális alapok (különösen az 

ESZA), valamint a Progress programhoz 

hasonló programok elıirányzatai, különös 

tekintettel a jogokkal járó 

foglalkoztatásra, a jog- és 

esélyegyenlıségre, továbbá a szegénység 

felszámolása érdekében vívott küzdelemre; 

hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a 

tagállamok számára a polgáraik válságból 

való kilábalásának segítéséhez szükséges 

eszközöket; ezzel összefüggésben rámutat 
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arra, hogy a munkahelyteremtés 

elımozdítása érdekében – különös 

tekintettel a fiatalok foglalkoztatására – 

különösen szükség van beruházásokra az 

olyan területeken, mint az oktatás és a 

mobilitás, a kutatás és innováció, 

valamint a mikro-, kis- és 

középvállalkozások; felhívja a Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy az elkövetkezı 

hónapokban tegyenek meg minden 

lehetséges erıfeszítést a fennmaradó 

operatív programok gyors elfogadása 

érdekében azzal a céllal, hogy a 

végrehajtás 2016-ban teljes gızzel 

haladjon elıre; 

 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/13 

Módosítás  13 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 
Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. emlékeztet arra, hogy a jóléti 

szolgáltatásokra és juttatásokra minden 

tagállamban nyomás nehezedik; 

hangsúlyozza, hogy az uniós szintő 

politikai döntéseknek nem szabad 

kedvezıtlen hatást gyakorolniuk sem a 

tagállamokban biztosított jóléti 

szolgáltatások elérhetıségére vagy azok 

minıségére, sem a tagállamok ezen 

szolgáltatások finanszírozására vonatkozó 

képességére; ezért felhívja a Bizottságot, 

hogy olyan költségvetési tervezetet 

nyújtson be, amely megerısíti a 

tagállamok saját jóléti rendszerük 

megóvására vonatkozó képességét; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/14 

Módosítás  14 
Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3b. 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 
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6.3.2015 A8-0027/15 

Módosítás  15 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 
Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 
Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. hangsúlyozza a határokon átnyúló 

mobilitás, mint olyan eszköz jelentıségét, 

amely lehetıvé teszi Európa számára, hogy 

kihasználja polgárai sokrétő készségeit, 

ugyanakkor elérhetıvé tegye a képzési és a 

foglalkoztatási lehetıségeket az összes 

generáció számára; úgy véli, hogy az 

Erasmus+-hoz hasonló igen ismert és 

sikeres mobilitási programok mind az 

egyének, mind a gazdaság érdekét 

szolgálják, és ezért teljes mértékben ki kell 

használni a bennük rejlı lehetıségeket; 

ezzel összefüggésben emlékeztet arra, 

hogy a mobilitás társadalmi vonatkozásait 

mindig figyelembe kell venni, valamint 

hogy a mobilitás a munkanélküliség elleni 

küzdelemnek csak az egyik lehetséges 

eszköze, és nem szabad végleges 

megoldásnak tekinteni; 

5. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló 

mobilitás nem jelent megoldást a magas 

munkanélküliségre, és kitart amellett, 

hogy az uniós költségvetésnek a 

munkahelyek számának növelésére, 

különösen a beruházások ösztönzésére és 

a magas munkanélküliséggel küzdı 

régiókban a munkahelyteremtés 

elımozdítására irányuló tagállami 

kezdeményezéseket kell támogatnia; 

hangsúlyozza az egész életen át tartó 

tanulás és képzés szerepét abból a 

szempontból, hogy lehetıvé teszi Európa 

számára, hogy kihasználja polgárai sokrétő 

készségeit, ugyanakkor elérhetıvé tegye a 

képzési és a foglalkoztatási lehetıségeket 

az összes generáció számára; úgy véli, 

hogy az Erasmus+-hoz hasonló sikeres 

programok mind az egyének, mind a 

gazdaság érdekét szolgálják, és ezért teljes 

mértékben ki kell aknázni a bennük rejlı 

lehetıségeket;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/16 

Módosítás  16 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 
Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 
Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. kiemeli, hogy az EU megszorító 

politikája lenyomta a reálbéreket a 

tagállamokban, és hogy ennek 

következtében elhúzódik a gazdasági és 

szociális válság; úgy véli, hogy a 

költségvetést a reálbérek növelésére 

irányuló erıfeszítések támogatására és a 

szociális dömping elleni küzdelem 

elımozdítására kell felhasználni a 

tagállamokban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2015 A8-0027/17 

Módosítás  17 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 
Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. rendkívül antidemokratikusnak tartja, 

hogy a Bizottság egyre nagyobb 

hatáskörökre tesz szert a nemzeti 

költségvetések ellenırzését illetıen; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2015 A8-0027/18 

Módosítás  18 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 
Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6b. 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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6.3.2015 A8-0027/19 

Módosítás  19 
Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 
Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. üdvözli a Bizottság által benyújtott 

beruházási tervet mint elsı lépést a 

gazdasági és pénzügyi válság miatt az 

állami és a magánberuházások terén 

tapasztalható hiány ellentételezésére, 

amely lehetıséget teremt 315 milliárd 

euró mobilizálására az infrastrukturális, 

valamint oktatási és kutatási beruházások, 

illetve a kkv-k és a közepes piaci 

tıkeértékő vállalatok támogatása céljából; 

megjegyzi, hogy az uniós költségvetésnek 

kell e beruházási terv gerincét képeznie 

azáltal, hogy az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap számára a 

kötelezettségvállalási és kifizetési 

elıirányzathoz 8 milliárd euró összegő 

garanciaalapot bocsát rendelkezésre; úgy 

véli, hogy az uniós költségvetésbıl 

származó hozzájárulás lehetıséget teremt 

arra, hogy a nagy tıkeáttételi hatás révén 

jelentıs mértékő megtérülést realizáljunk; 

megerısíti azon szándékát, miszerint a 

legnagyobb alapossággal fogja 

megvizsgálni az Európai Unió által az 

EBB felé tett, az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap létrehozására vonatkozó 

pénzügyi kötelezettségvállalásainak az 

uniós költségvetésre irányuló hatásait; 

törölve 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Módosítás  20 
Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 
Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. üdvözli a Bizottság által benyújtott 

beruházási tervet mint elsı lépést a 

gazdasági és pénzügyi válság miatt az 

állami és a magánberuházások terén 

tapasztalható hiány ellentételezésére, 

amely lehetıséget teremt 315 milliárd euró 

mobilizálására az infrastrukturális, 

valamint oktatási és kutatási beruházások, 

illetve a kkv-k és a közepes piaci 

tıkeértékő vállalatok támogatása céljából; 

megjegyzi, hogy az uniós költségvetésnek 

kell e beruházási terv gerincét képeznie 

azáltal, hogy az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap számára a 

kötelezettségvállalási és kifizetési 

elıirányzathoz 8 milliárd euró összegő 

garanciaalapot bocsát rendelkezésre; úgy 

véli, hogy az uniós költségvetésbıl 

származó hozzájárulás lehetıséget teremt 

arra, hogy a nagy tıkeáttételi hatás révén 

jelentıs mértékő megtérülést realizáljunk; 

megerısíti azon szándékát, miszerint a 

legnagyobb alapossággal fogja 

megvizsgálni az Európai Unió által az 

EBB felé tett, az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap létrehozására vonatkozó 

pénzügyi kötelezettségvállalásainak az 

uniós költségvetésre irányuló hatásait; 

8. tudomásul veszi a Bizottság által 

benyújtott beruházási tervet mint elsı 

lépést az EU-n belüli beruházások 

hiányának felismerése felé; sajnálja, hogy 

a – többnyire állami garanciák 

formájában nyújtott – közpénzek 

tényleges összege túl alacsony ahhoz, 

hogy valódi ösztönzést jelentsen az 

európai gazdaság számára, és 

kiküszöbölje az állami és a 

magánberuházások terén tapasztalható 

hiányt, amelyet a pénzügyi válságot 

követıen végrehajtott megszorító politikák 

okoznak; megjegyzi, hogy még a három 

évre megcélzott 315 milliárd euró értékő 

beruházások összértéke is csak az uniós 

GDP 1%-ánál kevesebb ösztönzést jelent 

évente; emlékeztet rá, hogy az uniós 

költségvetési garancia a következı 5 évben 

kevesebb, mint az uniós költségvetés 1%-

a, miközben az uniós költségvetés maga 

nem éri el az EU GDP-jének 1%-át; 

megjegyzi, hogy az uniós költségvetésnek 

kell e beruházási terv gerincét képeznie 

azáltal, hogy az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap számára a 

kötelezettségvállalási és kifizetési 

elıirányzathoz 8 milliárd euró összegő 

garanciaalapot bocsát rendelkezésre; 
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sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 

biztosítsanak alternatív forrásokat ezekhez 

a kötelezettségvállalásokhoz anélkül, hogy 

kimerítenék a Horizont 2020 és az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

rendelkezésére álló erıforrásokat, 

különösen a Marie Curie-cselekvéseket, 

az Európai Innovációs és Technológiai 

Intézetet (EIT), a Közös Segélyezési 

Partnerséget (JRP) és a Kiks-et; 

  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/21 

Módosítás  21 
Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 
Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 
Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 
Sofia Sakorafa  
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. hangsúlyozza egy következetes európai 

beruházási stratégia szükségességét egy 

„a fenntartható fejlıdést és foglalkoztatást 

szolgáló uniós beruházási program” 

formájában, mely az EU GDP-jének 10 

éven át évente legalább 2%-át teszi ki, és 

amely kiegészítené a tagállamok hasonló 

állami beruházási erıfeszítéseit; 

megjegyzi, hogy egy ilyen beruházási 

program részben finanszírozná magát a 

nagyobb GDP-növekedésbıl és az 

adóbevételekbıl; felhívja a Bizottságot és 

a Tanácsot, hogy a 2016. évi 

költségvetésre vonatkozó javaslatukban 

biztosítsák a szükséges pótlólagos 

pénzügyi eszközöket;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/22 

Módosítás  22 
Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 
Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 
Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza a benyújtott beruházási 

terv és uniós költségvetés egymást 

kiegészítı jellegét, valamint a gazdaság 

beindítására, illetve a munkahelyteremtés 

élénkítésére irányuló közös 

elkötelezettségüket; rámutat, hogy az uniós 

költségvetés önmagában is kiemelt 

szerepet és küldetést betöltı fontos 

beruházási eszköz, amely már eddig is 

vitathatatlan európai hozzáadott értékő, 

kézzelfogható eredményekkel szolgált; 

meggyızıdése, hogy a beruházási hiány 

orvoslása, valamint annak érdekében, hogy 

a közkiadások maximális hatást 

gyakorolhassanak a reálgazdaságra, 

minden arra irányuló erıfeszítést meg kell 

tenni, hogy szinergiák jöjjenek létre nem 

csak a beruházási terv és az uniós 

költségvetés, hanem a nemzeti 

költségvetések között is; hangsúlyozza 

továbbá annak fontosságát, hogy meg kell 

szüntetni a beruházások elıtti jelenlegi 

akadályokat, különös tekintettel a 

szabályozási keret egyértelmősége és 

kiszámíthatósága tekintetében; 

9. mélyen sajnálja, hogy az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) nem 

képez valódi közberuházási tervet Európa 

számára; hangsúlyozza, hogy olyan „a 

fenntartható fejlıdést és foglalkoztatást 

szolgáló uniós beruházási programot” kell 

kialakítani, amely biztosítja új 

munkahelyek létrehozását és a 

fenntartható gazdaság felé való 

átmenetet; megfelelı támogatást kér a 

kkv-k, a mikrovállalkozások és a szociális 

vállalkozások számára; sürgeti a 

tagállamokat és a Bizottságot, hogy 

fokozzák az EBB kötvényeinek és a 

meglévı eszközöknek, mint például az 

Európai Beruházási Alapnak a 

használatát a közpénzek által vezérelt 

gazdaságélénkítési stratégia 

támogatására; rámutat, hogy az uniós 

költségvetés önmagában is kiemelt 

szerepet és küldetést betöltı fontos 

beruházási eszköz, amely már eddig is 

vitathatatlan európai hozzáadott értékő, 

kézzelfogható eredményekkel szolgált; 

meggyızıdése, hogy az uniós beruházási 

politikák demokratikus ellenırzésének és 

elszámoltathatóságának biztosítása, a 
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beruházási hiány orvoslása, az EU-n belüli 

konvergencia és stabilitás biztosítása, 

valamint annak érdekében, hogy a 

közkiadások maximális hatást 

gyakorolhassanak a reálgazdaságra, 

minden arra irányuló erıfeszítést meg kell 

tenni, hogy szinergiák jöjjenek létre 

nemcsak egy ilyen beruházási terv és az 

uniós költségvetés, hanem a nemzeti 

költségvetések között is, elınyben 

részesítve azokat a beruházásokat, 

amelyek célja az uniós régiók és 

tagállamok gazdasági fejlettségi szintje 

terén tapasztalható különbségek 

csökkentése; hangsúlyozza továbbá annak 

fontosságát, hogy meg kell szüntetni a 

beruházások elıtti jelenlegi akadályokat, 

különös tekintettel a szabályozási keret 

egyértelmőségére és kiszámíthatóságára; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/23 

Módosítás  23 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 
Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 
Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 
Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. hangsúlyozza, hogy a hosszú távú 

katonai kiadások csökkentése érdekében a 

költségvetésnek katonai és a biztonsági 

kiadásoktól a polgár- és 

fejlesztésközpontú külpolitika felé kell 

elmozdulnia; 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 
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6.3.2015 A8-0027/24 

Módosítás  24 
Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10b. visszautasítja a közösségi 

költségvetésnek a militarista és 

neoliberális EU finanszírozására való 

bármely felhasználását; kitart amellett, 

hogy alternatív programra van szükség, 

amely támogatja a fenntartható fejlıdést, 

a progresszív béreken, a jogokkal járó 

teljes foglalkoztatáson, a szociális jóléten, 

a szegénység és a társadalmi kirekesztés 

felszámolásán és jobb gazdasági és 

szociális kohézión alapuló megerısített, 

környezetbarát belsı keresletet; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/25 

Módosítás  25 
Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. aggodalommal állapítja meg, hogy 

Európa – annak ellenére, hogy a világ 

egyik legbiztonságosabb térsége − a belsı 

biztonságot illetıen új típusú 

kockázatokkal szembesül, amelyek miatt 

az integráció javítására és a fokozott 

társadalmi kohézióra irányuló 

intézkedésekre, szorosabb rendırségi és 

igazságügyi együttmőködésre és 

koordinációra, van szükség, és ezzel 

egyidejőleg elı kell mozdítani a stabilitást 

és a békét a konfliktus sújtotta területeken; 

hangsúlyozza, hogy a migrációs 

áramlások kezelésére irányuló közös 

erıfeszítés a belsı és a külsı szolidaritás 

metszıpontjában található; emlékeztet 

arra, hogy támogatja az uniós források 

megerısítését és a tagállamok közötti 

méltányos tehermegosztás szellemének 

kialakítását a menekültügy és a migráció 

kezelése terén annak érdekében, hogy − 

az EU alapvetı értékeit teljes mértékben 

tiszteletben tartva − biztosítani lehessen a 

biztonságos és szilárd külsı határokat, 

különösen a földközi-tengeri térségben és 

az EU délkeleti határain; kéri a 

Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot az 

érintett programok és eszközök célzott 

11. aggodalommal állapítja meg, hogy 

Európa – annak ellenére, hogy a világ 

egyik legbiztonságosabb térsége − a belsı 

biztonságot illetıen új típusú 

kockázatokkal szembesül, amelyek miatt a 

jelenlegi politikákban az integráció 

javítására és a fokozott társadalmi 

kohézióra irányuló intézkedések 

kidolgozása, szorosabb igazságügyi 

együttmőködés és koordináció biztosítása, 

és ezzel egyidejőleg a konfliktus sújtotta 

területeken a stabilitás és a béke 

elımozdítása formájában változásokra 

van szükség; emlékeztet arra, hogy a 

határellenırzések militarizálása felé 

mutató jelenlegi tendencia költséges és 

nem hatékony, emellett sérti az alapvetı 

jogokat, köztük a menedéket kérık jogait 

is; kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be 

javaslatot az érintett programok és 

eszközök célzott megerısítésére, ezzel is 

bizonyítva, hogy az EU kötelezettséget 

vállal e kihívások kezelésére; 



 

AM\1053199HU.doc  PE552.211v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

megerısítésére, ezzel is bizonyítva, hogy 

az EU kötelezettséget vállal e problémák 

kezelésére; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/26 

Módosítás  26 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 
Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15a. hangsúlyozza, hogy a valódi 

gazdasági és társadalmi kohézió céljának 

elérése érdekében a közösségi 

költségvetést úgy kellene felhasználni, 

hogy elsıbbséget élvezzenek a társadalmi 

fejlıdésen, az egyes országok 

lehetıségeinek megırzésén és 

elımozdításán, a munkahelyteremtésen, a 

természeti erıforrások fenntartható 

felhasználásán és a környezetvédelmen 

alapuló tényleges gazdasági és társadalmi 

kohéziót erısítı politikák; elutasítja a 

„pénzügyi stabilitási szerzıdést”, a 

gazdaságirányítást és az Euró Plusz 

Paktumot, melyek uniós és tagállami 

szinten is még szigorúbb megszorító 

intézkedéseken alapulnak, illetve 

fenntartják ezeket, és amelyek elmélyítik a 

jelenlegi gazdasági és társadalmi válságot, 

különösen a nehezebb gazdasági és 

társadalmi helyzetben lévı országokban; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/27 

Módosítás  27 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 
Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 
Marisa Matias  
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  16a. úgy véli, hogy a fenntartható 

gazdasági növekedés, a munkanélküliség, 

a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 

(bérezésbeli) egyenlıtlenségek 

problémájának tényleges kezeléséhez 

szakítani kell a jelenlegi uniós 

politikákkal; hangsúlyozza, hogy új 

stratégiára van szükség Európa új útjának 

kijelöléséhez, amely a teljes 

foglalkoztatottsághoz, tisztességes 

munkahelyekhez, megélhetést biztosító 

bérekhez, társadalmi és gazdasági 

kohézióhoz, valamint a mindenki számára 

legmagasabb életszínvonalat garantáló 

szociális védelemhez vezet, egy olyan 

úthoz, amely egyrészt figyelembe veszi a 

tagállamok, különösen a kevésbé fejlettek 

fejlesztési szükségleteit, másrészt 

elımozdítja a tényleges konvergenciát 

hozzájárulva a tagállamok közötti 

fejlettségi különbségek és a gazdasági, 

társadalmi és regionális téren fennálló 

egyenlıtlenségek csökkentéséhez; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/28 

Módosítás  28 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  16b. javasolja egy olyan program 

létrehozását, amely támogatja azokat az 

országokat, amelyek folyamatos 

euróövezetbeli tagsága 

fenntarthatatlannak bizonyult, és amely 

megfelelı ellentételezést nyújt az 

euróövezetbıl tárgyalások útján történı 

kilépésbıl eredı károkért; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2015 A8-0027/29 

Módosítás  29 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 
Bermejo  
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 c bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  16c. olyan vészhelyzeti tervek kidolgozását 

kéri azon országok gazdaságának 

támogatására, amelyekben a trojka 

fellépésére került sor, amelyek pénzügyi 

forrásokat nyújtanak és bizosítják a 

szükséges kivételeket az egységes piac és a 

közös politikák mőködése tekintetében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.3.2015 A8-0027/30 

Módosítás  30 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 
Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
Luke Ming Flanagan  
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 d bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  16d. felhívja a Bizottságot, hogy 

biztosítson tényleges prioritást a 

szegénység elleni küzdelemnek a 

szegénység csökkentésére irányuló 

speciális fellépéseket és olyan 

megoldásokat elıterjesztve, melyek révén 

az EU költségvetése – a politika 

népszerősítésére elıirányzott több millió 

euró mellett – kiegészítheti a tagállami 

szintő intézkedéseket; 

Or. en 



 

AM\1053199HU.doc  PE552.211v01-00 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Módosítás  31 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 
Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 
Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 
Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  17a. kéri az Európa 2020 stratégiának 

egy, a fenti alapelveken alapuló „európai 

szolidaritási és fenntartható fejlıdési 

stratégiával” történı felváltását, amely új 

gazdasági, szociális és környezetvédelmi 

politikákon alapul, és ösztönzi az alábbi 

területekre irányuló befektetéseket: 

 i. a munka minısége minden szempontból 

(fizetések, stabilitás, munkakörülmények 

és képzés) és a képzettségek fejlesztése a 

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 szociális és 

gazdasági kohézió elımozdítása 

érdekében, 

 v. környezetvédelem és a természeti 

erıforrások védelme, 

 vi. munkavédelmi, szociális, 

környezetvédelmi és biztonsági elıírások a 

legmagasabb színtő elıírások teljesítésére 
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irányuló harmonizáció elérése érdekében, 

 vii. szociális gazdaság; 

 viii. szociális védelem a szegénység 

megszüntetése és a társadalmi kirekesztés 

elleni küzdelem érdekében, 

 ix. (állami) kutatás és innováció, a 

mindenki számára elérhetı elınyök 

érdekében, 

 x. a kultúra és a polgári részvétel 

elımozdítása, 

 xi. a gazdaság anyagfüggıségének 

fokozatos csökkentése; 

Or. en 

 

 


