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1.7.2015 A8-0217/18 

Módosítás  18 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Javier 
Couso Permuy, 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 
16 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 16a. emlékeztet arra, hogy a 

Diákhitelgarancia-eszközt a hallgatók 

számára kedvezı feltételek mellett, 

szociális háttértıl függetlenül kell 

nyújtani, és hogy a tanulási célú mobilitás 

e további innovatív eszköze nem 

helyettesítheti a jelenlegi helyi, nemzeti és 

uniós szintő diákmobilitást támogató 

támogatási és hitelrendszereket, illetve 

nem akadályozhatja ezek jövıbeli 

létrehozását; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/19 

Módosítás  19 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Dimitrios 
Papadimoulis, Luke Ming Flanagan, 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 
21 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. tudomásul veszi az 1b. alfejezet 

kötelezettségvállalási elıirányzataira 

javasolt 50,8 milliárd eurós összeget 

(+3,2% 2015-höz képest, az 

újraprogramozás hatásának 

semlegesítésével) és a kifizetési 

elıirányzatokra javasolt 49,1 milliárd eurót 

(-4%), ami csekély, 15,3 millió eurós 

tartalékkeretet hagy a 

kötelezettségvállalások felsı határa alatt; 

emlékeztet rá, hogy a kohéziós politika az 

EU fı beruházási politikája, amelynek 

célja az európai régiók közötti 

egyenlıtlenségek csökkentése a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió erısítése 

révén; hangsúlyozza, hogy az olyan 

eszközök, mint az ESZA, az ERFA, a 

Kohéziós Alap és az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés alapvetı 

jelentıséggel bírnak a konvergencia 

elımozdítása, a fejlettségbeli különbségek 

csökkentése és minıségi és fenntartható 

munkahelyek létrehozásának támogatása 

tekintetében; hangsúlyozza, hogy az uniós 

kohéziós politika  kulcsszerepet tölt be az 

Európa 2020 stratégia célkitőzéseinek 

megvalósításában; 

21. tudomásul veszi az 1b. alfejezet 

kötelezettségvállalási elıirányzataira 

javasolt 50,8 milliárd eurós összeget 

(+3,2% 2015-höz képest, az 

újraprogramozás hatásának 

semlegesítésével) és a kifizetési 

elıirányzatokra javasolt 49,1 milliárd eurót 

(-4%), ami csekély, 15,3 millió eurós 

tartalékkeretet hagy a 

kötelezettségvállalások felsı határa alatt; 

emlékeztet rá, hogy a kohéziós politika az 

EU fı beruházási politikája, amelynek 

célja az európai régiók közötti 

egyenlıtlenségek csökkentése a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió erısítése 

révén; hangsúlyozza, hogy az olyan 

eszközök, mint az ESZA, az ERFA, a 

Kohéziós Alap és az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés alapvetı 

jelentıséggel bírnak a konvergencia 

elımozdítása, a fejlettségbeli különbségek 

csökkentése és minıségi és fenntartható 

munkahelyek létrehozásának támogatása 

tekintetében célzott szociális és kohéziós 

politikákba történı beruházások 

biztosítása, a konvergencia elımozdítása, 

valamint a fejlettségbeli különbségek 

csökkentése érdekében, miközben 
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mérséklik a szociális, gazdasági, helyi, 

regionális és nemzeti különbségeket is;  

emlékeztet a szegénység, a 

munkanélküliség, a társadalmi kirekesztés 

és az egyenlıtlenségek 

(jövedelemkülönbségek) elleni küzdelem 

fokozásának szükségességére olyan 

eszközökön keresztül, mint a leginkább 

rászoruló személyeknek nyújtott 

támogatás és az iskolagyümölcs- és 

iskolatejprogramok;  hangsúlyozza, hogy 

az uniós kohéziós politika  kulcsszerepet 

tölt be az Unió célkitőzéseinek 

megvalósításában; ezért kitart amellett, 

hogy a kifizetési elıirányzatok javasolt 

összegét az ezen alfejezetben szükséges 

minimumra emeljék; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/20 

Módosítás  20 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 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 
21 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21a. hangsúlyozza, hogy az összes 

költségvetési forrás megerısítésére és 

megfelelı költségvetési gazdálkodásra van 

szükség a 2014–2020-as többéves 

pénzügyi keret azon szociális intervenciós 

programjai − így például az Európai 

Szociális Alap (ESZA), az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés (YEI), a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programjának (EaSI) különbözı 

tengelyei, a leginkább rászoruló 

személyeket támogató európai 

segítségnyújtási alap (FEAD), valamint az 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási 

Alap (EGAA) − esetében, amelyek célja a 

munkanélküliség, illetve a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés problémájának 

kezelése; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.7.2015 A8-0217/21 

Módosítás  21 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, Luke Ming Flanagan, 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 
23 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. emlékeztet arra, hogy 21,6 milliárd 

euró összegre van szükség a 2016. évi 

költségvetésben ahhoz, hogy a kohéziós 

programok 2007–2013-as idıszakra 

vonatkozó kifizetetlen 

számlaállományának szintjét lecsökkentsék 

a 2014 végi 24,7 milliárd euróról és a 2015 

végi 20 milliárd euróról 2016 végére 2 

milliárd euróra, ahogy az a Bizottság 

2015–2016-os kifizetési tervrıl szóló 

együttes nyilatkozathoz csatolt 

értékelésében szerepel; sürgeti, hogy az EU 

hitelessége veszélyeztetésének elkerülése 

érdekében a jövıben kerüljék el a 

kifizetetlen számlák hasonló abnormális 

mértékő felhalmozódását; 

23. emlékeztet arra, hogy 21,6 milliárd 

euró összegre van szükség a 2016. évi 

költségvetésben ahhoz, hogy a kohéziós 

programok 2007–2013-as idıszakra 

vonatkozó kifizetetlen 

számlaállományának szintjét lecsökkentsék 

a 2014 végi 24,7 milliárd euróról és a 2015 

végi 20 milliárd euróról 2016 végére 2 

milliárd euróra, ahogy az a Bizottság 

2015–2016-os kifizetési tervrıl szóló 

együttes nyilatkozathoz csatolt 

értékelésében szerepel; emlékeztet a 

hatodik kohéziós jelentés 

következtetéseire, különös tekintettel arra, 

hogy a 2008–2011 közötti idıszakban 

drámaian nıttek a regionális különbségek 

az EU-n belül, és kitart amellett, hogy a 

kohéziós politikát jelentıs mértékben 

fokozni kell; sürgeti, hogy az EU 

hitelessége veszélyeztetésének elkerülése 

érdekében a jövıben kerüljék el a 

kifizetetlen számlák hasonló abnormális 

mértékő felhalmozódását; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/22 

Módosítás  22 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong, Lidia 
Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 
Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan, 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 
23 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23a. hangsúlyozza, hogy az uniós 

megszorítási politikák lenyomták a 

reálbéreket a tagállamokban, és hogy ez 

elnyújtja a gazdasági és szociális válságot; 

hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetést 

a reálbérek növelésére irányuló 

erıfeszítések támogatására és a 

tagállamokban a szociális dömping elleni 

küzdelem elımozdítására kell 

felhasználni; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/23 

Módosítás  23 
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, 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, Paloma 
López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan, 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 
23 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23b. nem ért egyet sem a makrogazdasági 

feltételrendszer és az eredményességi 

tartalék elvének intézményesítésével, sem 

pedig azzal, hogy összekapcsolják 

egyrészrıl a kohéziós politikát és a 

stabilitási és növekedési paktumot, 

másrészrıl a gondos gazdasági 

kormányzásra vonatkozó csomagot és a 

tagállamok bármely gazdasági 

megállapodását; az ezek alapját képezı 

feltevések vitathatatlanul mások, és 

célkitőzéseik szöges ellentétben állnak 

egymással; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 

politika célja nem lehet az, hogy 

megszorító intézkedéseket szükségessé 

tevı, szigorú makrogazdasági és pénzügyi 

feltételeket tegyen kötelezıvé, vagy hogy 

tagállamokat és régiókat büntessen; 

hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 

rendeltetése a kiegyensúlyozott növekedés 

biztosítása és az egyenlıtlenségek 

felszámolása a tényleges konvergencia 

megteremtése céljával; rámutat, hogy az 

európai régiók finanszírozása nem 

függeszthetı fel azért, mert a tagállamok 

nem tesznek eleget a makrogazdasági 

feltételeknek, a nehézségekkel küzdı 

tagállamoknak juttatott finanszírozás 
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felfüggesztése pedig tovább ronthatja a 

helyzetet; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/24 

Módosítás  24 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, Luke Ming Flanagan, 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 
24 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24a. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatokat külön intézkedésekre a 

fenntartható fejlıdés, a minıségi 

foglalkoztatáson alapuló erıteljesebb, 

környezetbarát hazai kereslet, a szociális 

jólét, a szegénység és a társadalmi 

kirekesztés felszámolása, valamint a 

gazdasági és társadalmi kohézió 

támogatása fokozásának elısegítésére, 

biztosítva, hogy az uniós költségvetést a 

tagállami szintő fellépések kiegészítésére 

használják; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/25 

Módosítás  25 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada 
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 
24 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24b. hangsúlyozza, hogy a 2016. évi 

költségvetésnek elı kell segítenie a 

munkavállalók magas szintő védelmét – 

beleértve a munkavállalói és 

szakszervezeti jogokat – és a megelızés 

kultúráját az Unióban, és hozzá kell 

járulnia a munkahelyi egészség és 

biztonság terén újólag felmerülı 

kihívások kezeléséhez;  hangsúlyozza, 

hogy az uniós forrásokat nem szabad 

olyan foglalkoztatási programok 

finanszírozására használni, amelyek 

szolgáltatások iránt fennálló igények 

kielégítésére szolgálnak, vagy támogatják 

a színlelt önfoglalkoztatást; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/26 

Módosítás  26 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-
Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong, 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 
25 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. tudomásul veszi a javasolt 63,1 milliárd 

EUR kötelezettségvállalási elıirányzatot (- 

0,1% 2015-hez képest, az 

újraprogramozást hatásának közömbösítése 

mellett), valamint az 55,9 milliárd eurós 

kifizetési elıirányzatot (- 0,2%) a 2. fejezet 

esetében, ami 1,2 milliárd eurós 

mozgásteret hagy a kötelezettségvállalások 

felsı korlátján belül, illetve 1,1 milliárd 

eurós mozgásteret hagy az Európai 

Mezıgazdasági Garancia Alap (EMGA) 

részleges felsı korlátján belül; rámutat 

arra, hogy a pénzügyi fegyelmi 

mechanizmust csak annak érdekében lehet 

alkalmazni, hogy a mezıgazdasági szektor 

válságaira tartalékalapot hozzanak létre; 

várakozással tekint a Bizottság októberre 

várható módosító indítványa elébe, amely 

az EMGA finanszírozására vonatkozó 

naprakész információkon fog alapulni; 

hangsúlyozza, hogy a KAP két pillére 

közötti átcsoportosítás összességében 

növeli a vidékfejlesztésre rendelkezésre 

álló összegeket; 

25. tudomásul veszi a javasolt 63,1 milliárd 

EUR kötelezettségvállalási elıirányzatot (- 

0,1% 2015-hez képest, az 

újraprogramozást hatásának közömbösítése 

mellett), valamint az 55,9 milliárd eurós 

kifizetési elıirányzatot (- 0,2%) a 2. fejezet 

esetében, ami 1,2 milliárd eurós 

mozgásteret hagy a kötelezettségvállalások 

felsı korlátján belül, illetve 1,1 milliárd 

eurós mozgásteret hagy az Európai 

Mezıgazdasági Garancia Alap (EMGA) 

részleges felsı korlátján belül; rámutat 

arra, hogy a pénzügyi fegyelmi 

mechanizmust csak annak érdekében lehet 

alkalmazni, hogy a mezıgazdasági szektor 

válságaira tartalékalapot hozzanak létre; 

várakozással tekint a Bizottság októberre 

várható módosító indítványa elébe, amely 

az EMGA finanszírozására vonatkozó 

naprakész információkon fog alapulni; 

felhívja a Bizottságot különösen arra, 

hogy 2015 szeptembere elıtt készítse el 

elsı értékelését a kölcsönös megfeleltetés 

végrehajtásáról és a jó mezıgazdasági és 

környezeti állapotra vonatkozó normák 

felülvizsgálatáról, valamint arról, hogy a 

KAP szerkezetátalakítása és 

környezetbaráttá tétele további kedvezı 

környezeti hatásokkal járt-e; 

hangsúlyozza, hogy a KAP két pillére 
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közötti átcsoportosítás összességében 

növeli a vidékfejlesztésre rendelkezésre 

álló összegeket; 

Or. en 

 

1.7.2015 A8-0217/27 

Módosítás  27 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 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 
25 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 25a. kéri, hogy álljon rendelkezésre 

elegendı forrás a KAP-reform minden 

elemének végrehajtására – a felsı határok 

és a moduláció megerısítésével –, így 

többek között a környezetbarátabbá tételt, 

a biodiverzitás megırzését és a 

vidékfejlesztést célzó programokra; 

hangsúlyozza az európai mezıgazdaság 

versenyképességének és 

fenntarthatóságának növelésére irányuló 

célkitőzéseket, és kéri, hogy bocsássanak 

rendelkezésre forrásokat e célkitőzések 

teljesítéséhez, így többek között 

biztosítsanak több forrást a pestisek és 

katasztrófák megelızésére és az azok 

elleni küzdelemre; hangsúlyozza, hogy a 

szılıvédelem magában foglal olyan 

aspektusokat is, mint a gazdálkodók 

jogainak védelme; sürgeti a Bizottságot, 

hogy a szılıtermelés támogatásának 

megerısítése érdekében növelje a 

költségvetést, különös tekintettel a 

beruházásokra, a szerkezetátalakításra és 

a népszerősítésre, mivel a szılıt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

évtizedekre telepítik, és hogy az elsı 

szüretre csak az ültetés után három évvel 

kerül sor felszólít a helyi piacok és az 

olyan tevékenységek népszerősítésének 

elıtérbe helyezésére, amelyek felhívják a 

figyelmet a helyi piacok helyi gazdasághoz 

való hozzájárulására; 

Or. en 

 

 


