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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.7.2015 A8-0217/8 

Módosítás  8 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia 
Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 
Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. hangsúlyozza, hogy a valódi gazdasági 

és társadalmi kohézió céljának elérése 

érdekében az uniós 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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1.7.2015 A8-0217/9 

Módosítás  9 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán 
Crespo, Barbara Spinelli 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1b. hangsúlyozza egy következetes európai 

beruházási stratégia szükségességét egy 

„uniós beruházási program a 

fenntartható fejlıdésért és 

foglalkoztatásért ” kialakítása révén, mely 

az EU GDP-jének legalább 1%-os 

finanszírozásával rendelkezik és 

kiegészítené a tagállamok hasonló 

közberuházási erıfeszítéseit; felhívja a 

Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 2016. 

évi költségvetésre vonatkozó 

javaslatukban biztosítsák a szükséges 

pénzügyi eszközöket; 

Or. en 



 

AM\1067580HU.doc  PE559.033v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.7.2015 A8-0217/10 

Módosítás  10 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 c bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1c. 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 mindenki számára a 

legmagasabb életszínvonalat garantáló 

szociális védelemhez vezet; egy olyan útról 

van szó, amely figyelembe veszi az egyes 

tagállamok, különösen a kevésbé fejlett 

tagállamok fejlıdési szükségleteit és 

elımozdítja a tényleges konvergenciát, 

hozzájárulván a tagállamok közötti 

fejlettségbeli különbségek és a gazdasági, 

társadalmi és regionális téren fennálló 

egyenlıtlenségek csökkentéséhez; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/11 

Módosítás  11 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma 
López Bermejo, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. üdvözli, hogy az Európai Unió 2016-os 

pénzügyi évre vonatkozó, a Bizottság által 

készített általános költségvetési tervezete 

megerısíti e prioritásokat, és javasolja a 

beruházások, a tudás, a 

munkahelyteremtés és a 

növekedésorientált programok, különösen 

az olyan széles körben ismert mobilitási 

programok, mint például az Erasmus+ 

uniós támogatásának fokozását; úgy véli, 

hogy a 2016-os költségvetési tervezet 

örvendetes lépést jelent annak érdekében, 

hogy a tagállamok segítséget kapjanak a 

strukturális kihívások – különösen a 

versenyképesség romlása – kezelése terén; 

elégedett azzal, hogy a 3. fejezet 

(Biztonság és uniós polgárság) és a 4. 

fejezet (Globális Európa) egészében 

tapasztalható megfelelı várható 

növekedésen túl, a Bizottság próbál 

megfelelni annak a kihívásnak, hogy 

reagáljon az új fejleményekre, mint az 

ukrajnai, szíriai és a földközi-tengeri 

válságok azáltal, hogy választ ad az EU és 

a tagállamok szükségleteire a biztonság és 

a migráció területén, valamint erıs 

politikai akaratról tesz tanúbizonyságot a 

külsı fellépések terén és a származási és 

3. tudomásul veszi, hogy az Európai Unió 

2016-os pénzügyi évre vonatkozó, a 

Bizottság által készített általános 

költségvetési tervezete megerısíti a fenti 

prioritásokat, és javasolja a beruházások, a 

tudás, a megfelelı munkahelyek 

létrehozása és a növekedésorientált 

programok, különösen az olyan 

szimbolikus mobilitási programok, mint 

például az Erasmus+ uniós támogatásának 

fokozását; nem elégedett azzal, hogy a 3. 

fejezet (Biztonság és uniós polgárság) és a 

4. fejezet (Globális Európa) egészében 

tapasztalható megfelelı várható 

növekedésen túl, a Bizottság nem próbál 

megfelelni annak a kihívásnak, hogy 

reagáljon az új fejleményekre, mint az 

ukrajnai, szíriai és a földközi-tengeri 

humanitárius válságokra azáltal, hogy 

átfogó és az emberi jogokon alapuló 

megközelítést alkalmaz, amely a migrációt 

összeköti a fejlıdéssel, valamint 

garantálja a migráns munkavállalók, a 

menedékkérık és a menekültek 

integrációját, ugyanakkor támogat egy új 

politikai és költségvetési 

kötelezettségvállalást a származási és a 
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tranzitországok iránti költségevetési 

kötelezettségvállalás tekintetében; 

tranzitországok irányába; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/12 

Módosítás  12 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, 
Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. visszautasítja az uniós 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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1.7.2015 A8-0217/13 

Módosítás  13 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. üdvözli az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap (ESBA) 2016. évi költségvetési 

tervezetbe történı belefoglalását, és 

különösen a kötelezettségvállalásokra 

vonatkozó összesített kerettartalék 

igénybevételét a 8 milliárd eurós kerettel 

rendelkezı ESBA-garanciaalap 

finanszírozásához szükséges kiadások egy 

részének fedezésére, ahelyett, hogy csak a 

Horizont 2020 és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

csökkentésére kerülne sor; hangsúlyozza 

egyrészt, hogy a Parlament célja az volt, 

hogy a lehetı legkisebbre mérsékelje e két 

program csökkentésének hatását, másrészt 

hogy a társjogalkotók között létrejött 

megállapodás összesen további 1 milliárd 

euróval mérsékelte e csökkentések 

mértékét, ezáltal megmentve többek között 

az alapkutatásokat; azt várja, hogy az 

ESBA-megállapodás módosító indítvány 

formájában a lehetı leghamarabb kerüljön 

be a 2016-os költségvetésbe;  

4. tudomásul veszi az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) 2016. évi 

költségvetési tervezetbe történı 

belefoglalását, és különösen a 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó 

összesített kerettartalék igénybevételét a 8 

milliárd eurós kerettel rendelkezı ESBA-

garanciaalap finanszírozásához szükséges 

kiadások egy részének fedezésére, ahelyett, 

hogy csak a Horizont 2020 és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

csökkentésére kerülne sor; hangsúlyozza 

egyrészt, hogy a Parlament célja az volt, 

hogy a lehetı legkisebbre mérsékelje e két 

program csökkentésének hatását, másrészt 

hogy a társjogalkotók között létrejött 

megállapodás összesen további 1 milliárd 

euróval mérsékelte e csökkentések 

mértékét, ezáltal megmentve különösen az 

alapkutatásokat; azt várja, hogy az ESBA-

megállapodás módosító indítvány 

formájában a lehetı leghamarabb kerüljön 

be a 2016-os költségvetésbe; célja, hogy 

elkerülje e két program költségvetésének 

csökkentését, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Horizont 2020 program a 

költségvetési eljárás során történı 

megerısítése révén ellentételezni fogja 

ezt; 
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Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/14 

Módosítás  14 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitrios 
Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. aggodalmát fejezi amiatt, hogy a 2014–

2020-as többéves pénzügyi keret alá 

tartozó új programok a jogalapok és az 

operatív programok késedelmes 

jóváhagyása, valamint a 2014-es kifizetési 

elıirányzatok hiánya miatt a tervezettnél 

lassabban indulnak be; vállalja annak 

megvizsgálását, hogy az igényelt 

kötelezettségvállalási és kifizetési 

elıirányzatok ténylegesen lehetıvé teszik-e 

ezen új programok teljes 

mőködıképességének elérését; sürgeti a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

tegyenek meg minden szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy 

jóvátegyék a végrehajtás terén 

tapasztalható késedelmet; 

9. mélységes aggodalmát fejezi amiatt, 

hogy a 2014–2020-as többéves pénzügyi 

keret alá tartozó új programok a jogalapok 

és az operatív programok késedelmes 

jóváhagyása, valamint a 2014-es és 2015-

ös kifizetési elıirányzatok az uniós 

programok 2007−2013-as hátralékai miatt 

kialakult hiánya miatt a tervezettnél 

lassabban indulnak be; hangsúlyozza a − 

különösen a társadalmi, gazdasági és 

pénzügyi nehézségekkel küzdı − helyi, 

regionális és nemzeti hatóságok felé 

történı késedelmes kifizetések negatív 

hatásait; vállalja annak megvizsgálását, 

hogy az igényelt kötelezettségvállalási és 

kifizetési elıirányzatok ténylegesen 

lehetıvé teszik-e ezen új programok teljes 

mőködıképességének elérését; sürgeti a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

tegyenek meg minden szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy 

jóvátegyék a végrehajtás terén 

tapasztalható késedelmet; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/15 

Módosítás  15 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Luke Ming 
Flanagan 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. megjegyzi, hogy az EU 2016. évi 

költségvetésének tervezete a 

kötelezettségvállalásokra 153,5 milliárd 

eurót (ideértve a 2014-bıl 

újraprogramozott 4,5 milliárd eurót), míg a 

kifizetésekre 143,5 milliárd eurót irányoz 

elı; rámutat, hogy az újraprogramozás 

hatását 2015-ben és 2016-ban figyelmen 

kívül hagyva ez a 2015. évi 

költségvetéshez képest a 

kötelezettségvállalási elıirányzatok terén 

2,4%-os, a kifizetési elıirányzatoknál 

pedig 1,6%-os növekedésnek felel meg; 

hangsúlyozza, hogy ezek az összességében 

mérsékelt növekedések – a többéves 

pénzügyi keret által meghatározott 

pályának megfelelıen és az inflációt 

követve – reálértéken gyakorlatilag nem 

jelentenek növekedést, ami kiemeli a 

kiadások hatékonyságának és 

eredményességének fontosságát; 

10. megjegyzi, hogy az EU 2016. évi 

költségvetésének tervezete a 

kötelezettségvállalásokra 153,5 milliárd 

eurót (ideértve a 2014-bıl 

újraprogramozott 4,5 milliárd eurót), míg a 

kifizetésekre 143,5 milliárd eurót irányoz 

elı; rámutat, hogy az újraprogramozás 

hatását 2015-ben és 2016-ban figyelmen 

kívül hagyva ez a 2015. évi 

költségvetéshez képest a 

kötelezettségvállalási elıirányzatok terén 

2,4%-os, a kifizetési elıirányzatoknál 

pedig 1,6%-os növekedésnek felel meg; 

hangsúlyozza, hogy ezek az összességében 

mérsékelt növekedések – a többéves 

pénzügyi keret által meghatározott 

pályának megfelelıen és az inflációt 

követve – reálértéken gyakorlatilag nem 

jelentenek növekedést, ami kiemeli a 

2014–2020-as többéves pénzügyi keret 

felülvizsgálatának szükségességét, mivel a 

nagyobb hatékonyság és eredményesség 

nyilvánvalóan nem elegendı az uniós 

szükségletek fedezéséhez; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/16 

Módosítás  16 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016. évi költségvetés − a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  11b. olyan vészhelyzeti tervek kidolgozását 

kéri azon országok gazdaságának 

támogatására, amelyekben a trojka 

fellépésére került sor, amelyek pénzügyi 

forrásokat nyújtanak, és biztosítják a 

szükséges kivételeket az egységes piac és a 

közös politikák mőködése tekintetében; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/17 

Módosítás  17 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
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2015/2074(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 c bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  11c. kéri a jelenlegi Európa 2020 

stratégiának egy, az alábbi elveken 

alapuló „szolidaritási és fenntartható 

fejlıdési uniós 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 

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 szintő 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 csökkentésébe; 

Or. en 

 

 


