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1.7.2015 A8-0217/28 

Módosítás  28 
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt 
Carthy, Martina Anderson, 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 
25 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 25b. külön alap létrehozására szólít fel, 

amelynek célja a kismérető gazdaságok 

támogatása, mivel sok közvetlen 

munkahelyet tartanak meg a vidéki 

területeken, és szükség van rájuk a 

használt területek fenntartása és kezelése 

érdekében; felszólít a helyi piacok és az 

olyan tevékenységek elımozdításának és 

népszerősítésének elıtérbe helyezésére, 

amelyek felhívják a figyelmet a helyi 

piacok helyi gazdasághoz való 

hozzájárulására; kéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy helyezzék elıtérbe a 

mezıgazdasági termékek jelentıs 

áringadozásának kiküszöbölését célzó 

politikákat, mivel ez egyre gyakrabban 

fordul elı, és hátrányosan érinti a 

mezıgazdasági termelık jövedelmét; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/29 

Módosítás  29 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní 
Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 
28 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 28a. úgy véli, hogy elegendı pénzügyi 

forrást kell biztosítani a közösségi 

támogatási programok és intézkedések 

révén az erdık ökológiai és növény-

egészségügyi állapotának értékelésére és 

rehabilitációjára, ideértve az 

újraerdısítést is; hangsúlyozza, hogy az 

évek során a tagállamok jelentıs hiánnyal 

szembesültek az (egyes esetekben az 

ország területének jelentıs részét alkotó) 

Natura 2000 hálózat szerves részét képezı 

területek kezelésére fordított pénzügyi 

források terén, ami csökkentette az eszköz 

eredményességét és általános 

koherenciáját; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/30 

Módosítás  30 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, 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, 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 
28 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 28b. uniós szinten nagyobb mértékő 

elszámoltathatóságra szólít fel a Natura 

2000 hálózat természeti értékeinek 

védelme terén, különösen annak 

finanszírozását illetıen; tudomásul veszi, 

hogy számos tagállam nehézségekkel 

szembesül a Natura 2000 hálózat kezelése 

terén, mivel nem áll rendelkezésre a 

Natura 2000 területek kezelésére irányuló, 

célzott pénzügyi eszköz, amely lehetıvé 

tenné a biológiai sokféleségnek az ágazati 

politikákban való megjelenítését; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/31 

Módosítás  31 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 
30 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. üdvözli a Bizottság európai migrációs 

stratégiáját, és ismételten hangsúlyozza, 

hogy támogatja az uniós eszközök javítását 

és egy olyan kultúra kialakítását, amely 

méltányos tehermegosztást szorgalmaz a 

menekültügy, a migráció és a külsı határok 

igazgatása tekintetében; ezért üdvözli a 

közös európai menekültügyi rendszer 

fejlıdését jelentı Belsı Biztonsági Alap és 

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap kötelezettségvállalási 

elıirányzatainak emelését; üdvözli a 

Bizottság azon javaslatát, amely a 

rugalmassági eszköz 124 millió euró 

összegben történı igénybevételére irányul 

annak érdekében, hogy választ lehessen 

adni a földközi-tengeri térségben 

tapasztalható jelenlegi migrációs 

trendekre; kétségei vannak afelıl, hogy a 

javasolt támogatás elegendı lesz-e; 

hangsúlyozza e források rendeltetési helye 

szigorú ellenırzésének szükségességét; 

30. tudomásul veszi a Bizottság európai 

migrációs stratégiáját, és ismételten 

hangsúlyozza, hogy támogatja az uniós 

eszközök javítását és egy olyan kultúra 

kialakítását, amely méltányos 

tehermegosztást és szolidaritást 

szorgalmaz a menekültügy, a migráció, az 

integráció és a külsı határok igazgatása 

tekintetében; ezért üdvözli a közös európai 

menekültügyi rendszer fejlıdését jelentı 

Belsı Biztonsági Alap és a Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alap 

kötelezettségvállalási elıirányzatainak 

emelését; üdvözli a Bizottság azon 

javaslatát, amely a rugalmassági eszköz 

124 millió euró összegben történı 

igénybevételére irányul annak érdekében, 

hogy választ lehessen adni a földközi-

tengeri térségben tapasztalható jelenlegi 

humanitárius válságra; kétségei vannak 

afelıl, hogy a javasolt támogatás elegendı 

lesz-e ahhoz, hogy teljes mértékben 

finanszírozzon egy a jelenlegi 

szükségleteket kezelı, az Unión belüli 

megfelelı áthelyezési mechanizmust és 

letelepítési programot; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/32 

Módosítás  32 
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, Demetris 
Papadakis, Paloma López Bermejo, 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 
31 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 31a. kitart amellett, hogy átfogó és az 

emberi jogokon alapuló megközelítést kell 

követni, amely összekapcsolja a migrációt 

a fejlıdéssel és a bevándorló 

munkavállalók, valamint a menedékkérık 

és a menekültek integrációjának 

garantálásával; emlékeztet arra, hogy 

további intézkedések végrehajtására van 

szükség az endogén fejlıdés fokozása, és a 

kiegyensúlyozott, kölcsönösen kedvezı 

kapcsolat javítása érdekében;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/33 

Módosítás  33 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, 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, 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 
36 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. üdvözli a 4. fejezet teljes 

finanszírozásának növelését, amely így 

eléri a 8,9 milliárd euró 

kötelezettségvállalási elıirányzatot 

(+ 5,6% a 2015. évi költségvetéshez 

képest), 261,3 millió euró tartalékkeretet 

hagyva a felsı határ alatt; megállapítja, 

hogy mindez a harmadik országokkal való 

szolidaritás magas szintjét mutatja; úgy 

véli, hogy az uniós költségvetés jelentıs 

szerepet játszik a szükséget szenvedı 

emberek támogatásában és az alapvetı 

európai értékek elımozdításában; 

elégedettségének ad hangot a tekintetben, 

hogy az EU által a legutóbbi években 

tapasztalt gazdasági és társadalmi 

nehézségek nem csökkentették a világ 

többi részére fordított figyelmet; úgy véli 

azonban, hogy a szomszédos térségben és 

azon túl jelenleg uralkodó humanitárius és 

politikai válság miatt bizonyos kiemelt 

területeken valószínőleg további 

megerısítésre lesz szükség, például az 

európai szomszédsági támogatási eszköz 

területén, beleértve a közel-keleti 

békefolyamat, a Palesztina és az UNRWA 

számára biztosított támogatást is; 

36. tudomásul veszi a 4. fejezet teljes 

finanszírozásának növelését, amely így 

eléri a 8,9 milliárd euró 

kötelezettségvállalási elıirányzatot (+5,6% 

a 2015. évi költségvetéshez képest), 261,3 

millió euró tartalékkeretet hagyva a felsı 

határ alatt; megállapítja, hogy mindez a 

harmadik országokkal való szolidaritás 

magas szintjét mutatja; úgy véli, hogy az 

uniós költségvetés jelentıs szerepet játszik 

a szükséget szenvedı emberek 

támogatásában és az alapvetı európai 

értékek elımozdításában; kitart amellett, 

hogy a hosszú távú katonai kiadások 

csökkentése érdekében a költségvetésnek 

a katonai és a biztonsági kiadásoktól a 

polgári és fejlesztésközpontú külpolitika 

felé kell elmozdulnia; elégedettségének ad 

hangot a tekintetben, hogy az EU által a 

legutóbbi években tapasztalt gazdasági és 

társadalmi nehézségek nem csökkentették a 

világ többi részére fordított figyelmet, és 

megismétli arra vonatkozó álláspontját, 

hogy az e fejezet alatti összegeket békés és 

polgári jellegő külpolitikára kell fordítani, 

amely biztosítja az Unió által a szegénység 

felszámolása, a fenntartható fejlıdés, a 

millenniumi fejlesztési célok, a fegyverzet-
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ellenırzés, az atomsorompó-szerzıdés és a 

nukleáris lefegyverzés terén vállalt 

kötelezettségek teljesítését; úgy véli 

azonban, hogy a szomszédos térségben és 

azon túl jelenleg uralkodó humanitárius és 

politikai válság miatt bizonyos kiemelt 

területeken valószínőleg további 

megerısítésre lesz szükség, például az 

európai szomszédsági támogatási eszköz 

területén, beleértve a közel-keleti 

békefolyamat, a Palesztina és az UNRWA 

számára biztosított támogatást is; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/34 

Módosítás  34 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong 
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 
38 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. úgy véli, hogy a külsı finanszírozási 

eszközök adott céljaik mellett eszközt 

biztosítanak a jövı évi költségvetés 

alapvetı elemét képezı belsı biztonsági és 

migrációs kihívások kiváltó okainak 

sokoldalú kezeléséhez, különös tekintettel 

az Unió déli és keleti határaira és általában 

a konfliktusokkal küzdı térségekre; 

kiemelten hangsúlyozza a Fejlesztési 

Együttmőködési Eszköz és az Európai 

Szomszédsági Támogatási Eszköz, 

valamint az olyan, mérsékeltebben növelt 

költségvetéssel bíró politikák szerepét, 

mint például a humanitárius 

segítségnyújtás, a stabilitás és a béke 

elısegítését szolgáló eszköz, a közös kül- 

és biztonságpolitika, valamint a 

demokrácia és az emberi jogok európai 

eszköze; kéri a Bizottságot, hogy 

egyértelmően azonosítsa azokat a 

területeket, amelyek segíthetnek ezen 

aktuális kihívásokkal való megküzdésben, 

és amelyek az esetleges növeléseket 

hatékonyan fel tudják használni; e 

tekintetben emlékeztet annak fontosságára, 

hogy támogassák a szegénység 

csökkentését és végsı soron felszámolását, 

és hogy az EU külsı segítségnyújtási 

tevékenységeinek továbbra is központi 

elemei maradjanak az emberi jogok, a 

38. úgy véli, hogy a külsı finanszírozási 

eszközöknek adott céljaik mellett 

eszközöket kell biztosítaniuk a jövı évi 

költségvetés alapvetı elemét képezı 

humanitárius és migrációs kihívások 

kiváltó okainak sokoldalú kezeléséhez, 

különös tekintettel az Unió déli és keleti 

határaira és általában a konfliktusok 

sújtotta térségekre; kiemelten 

hangsúlyozza a Fejlesztési Együttmőködési 

Eszköz és az Európai Szomszédsági 

Támogatási Eszköz, valamint az olyan, 

mérsékeltebben növelt költségvetéssel bíró 

politikák szerepét, mint például a 

humanitárius segítségnyújtás, a stabilitás és 

a béke elısegítését szolgáló eszköz, a 

közös kül- és biztonságpolitika, valamint a 

demokrácia és az emberi jogok európai 

eszköze; kéri a Bizottságot, hogy 

egyértelmően azonosítsa azokat a 

területeket, amelyek segíthetnek ezen 

aktuális kihívásokkal való megküzdésben, 

és amelyek az esetleges növeléseket 

hatékonyan fel tudják használni; e 

tekintetben emlékeztet annak fontosságára, 

hogy támogassák a szegénység 

csökkentését és felszámolását, és hogy az 

EU külsı segítségnyújtási 

tevékenységeinek továbbra is központi 

elemei maradjanak az emberi jogok, a 
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nemek közötti egyenlıség, a társadalmi 

kohézió és az egyenlıtlenségek elleni 

küzdelem; 

nemek közötti egyenlıség, a társadalmi 

kohézió és az egyenlıtlenségek elleni 

küzdelem;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/35 

Módosítás  35 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Luke 
Ming Flanagan 
gua 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 
46 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. emlékeztet arra, hogy a várhatóan teljes 

kapacitást elérı programok, a beruházások 

és a migráció terén beépülı jelentıs új 

kezdeményezések, a múltbeli – például a 

kifizetésekhez és a speciális eszközökhöz 

kapcsolódó – problémák rendezésének 

lehetısége, valamint a többéves pénzügyi 

keret új rendelkezéseinek – például a 

kötelezettségvállalási elıirányzatokra 

vonatkozó összesített tartalék – elsı 

alkalommal történı aktiválása révén a 

2016. évi költségvetési eljárás próbatételt 

jelent majd a Tanács kifizetési tervvel 

kapcsolatos megközelítése és a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret értékelése 

tekintetében; emlékezteti a Bizottságot 

azon jogi kötelezettségére, hogy 2016 

végéig elıterjessze a többéves pénzügyi 

keret mőködésének értékelését, és e 

költségvetés felülvizsgálatot a 2014–2020-

as idıszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret megállapításáról szóló 1311/2013/EU 

rendelet felülvizsgálatára irányuló 

jogalkotási javaslattal egészítse ki; 

emlékeztet arra, hogy e folyamattal 

párhuzamosan a Bizottságnak a saját 

forrásokra irányuló új kezdeményezéseket 

is értékelnie kell a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintő munkacsoport 

46. emlékeztet arra, hogy a várhatóan teljes 

kapacitást elérı programok, a beruházások 

és a migráció terén beépülı jelentıs új 

kezdeményezések, a múltbeli – például a 

kifizetésekhez és a speciális eszközökhöz 

kapcsolódó – problémák rendezésének 

lehetısége, valamint a többéves pénzügyi 

keret új rendelkezéseinek – például a 

kötelezettségvállalási elıirányzatokra 

vonatkozó összesített tartalék – elsı 

alkalommal történı aktiválása révén a 

2016. évi költségvetési eljárás próbatételt 

jelent majd a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret értékelése tekintetében; emlékezteti a 

Bizottságot azon jogi kötelezettségére, 

hogy 2016 végéig elıterjessze a többéves 

pénzügyi keret mőködésének értékelését, 

és e költségvetési felülvizsgálatot a 2014–

2020-as idıszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keret megállapításáról szóló 

1311/2013/EU, Euratom rendelet 

felülvizsgálatára irányuló jogalkotási 

javaslattal egészítse ki; kitart amellett, 

hogy az intelligens, környezetbarát, 

fenntartható és inkluzív növekedésre 

vonatkozó uniós célkitőzések elérése, 

valamint a minıségi munkahelyek 

létrehozásának fellendítése érdekében – 

az Európai Unióban a szociális, 
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megállapításai alapján, és azt 2016-ban kell 

elıterjesztenie; 

egészségügyi, és környezetvédelem, 

továbbá a gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió szintjének javítása mellett – a 

2014–2020-as többéves pénzügyi keret 

értékelésének/felülvizsgálatának 

folyamatát a következı évben el kell 

indítani; emlékeztet arra, hogy e 

folyamattal párhuzamosan a Bizottságnak a 

saját forrásokra irányuló új 

kezdeményezéseket is értékelnie kell a 

saját forrásokkal foglalkozó magas szintő 

munkacsoport megállapításai alapján, és 

azt 2016-ban kell elıterjesztenie; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/36 

Módosítás  36 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Paloma 
López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 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 
43 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 43a. hangsúlyozza a kísérleti projektek – 

például az európai élelmiszerár-

megfigyelıközpont – fontosságát a 

bizottság és a mezıgazdasági ágazat 

számára, és kéri további támogatásukat; 

úgy véli azonban, hogy ezek a 

megfigyelıközpontok nem helyettesítik a 

termelésfelügyeleti eszközöket, ezért 

szükség van ezek megvalósítására; kiemeli 

a számos erdei ökoszisztémára fenyegetést 

jelentı tényezıkre vonatkozóan javasolt 

kísérleti projekteket, így többek között az 

idegenhonos özönfajok és kártevık 

(például a fenyırontó fonálféreg és 

egyebek) elterjedésére, valamint az 

erdıtüzekre vonatkozó kísérleti 

projekteket; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/37 

Módosítás  37 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, 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, 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 
45 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 45a. felszólítja 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 ismertté 

tételére elıirányzott több millió euró 

mellett – kiegészítheti a tagállami szintő 

intézkedéseket; 

Or. en 

 

 


