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23.2.2016 A8-0030/31 

Módosítás  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. kéri, hogy az adózás súlypontját 

nagyobb mértékben helyezzék át a 

munkáról, nemzeti szinten meghatározva, 

ugyanakkor biztosítva a szociális védelmi 

rendszerek fenntarthatóságát; 

18. felhív az adóalap oly módon történő 

kiszélesítésére, hogy az biztosítsa az 

adóterhek munka és tőke közötti 

igazságosabb megoszlását, annak 

érdekében, hogy orvosolja a kkv-k és a 

nagyvállalatok között az adózás 

tekintetében jelenleg fennálló 

egyenlőtlenséget, valamint hogy jelentős 

mértékben növelje az adórendszereken 

belül a közvetlen adók arányát a közvetett 

adókkal szemben, arra törekedve, hogy 

igazságosabbá váljanak a rendszerek; 
ezért kéri, hogy az adózás súlypontját 

nagyobb mértékben helyezzék át a 

munkából származó jövedelemről a 

vállalati profitra, a tőkejövedelmekre, a 

vagyonra és a tőkenyereségekre, és felhív 

a tagállami adórendszerek ténylegesen 

progresszív jellegének biztosítására; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Módosítás  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. újólag megismétli a felelős, 

növekedésbarát költségvetési politikák 

szükségességét, amelyek biztosítják az 

adósságok fenntarthatóságát és figyelembe 

veszik a gazdasági ciklust és a beruházási 

hiányokat, ugyanakkor nem tévesztik szem 

elől állampolgáraik szociális jogait sem; 

emlékeztet, hogy egyes tagállamok nagyon 

nagy eladósodottsága lényeges kockázatot 

jelent az euróövezeten belüli esetleges 

jövőbeni megrázkódtatások esetén; 

hangsúlyozza, hogy az államháztartások 

ellenálló képességének fokozására, 

valamint a növekedés serkentésére 

irányuló erőfeszítéseket fokozni kell a 

magas GDP-arányos adóssággal 

rendelkező országokban, hogy sikerüljön 

fenntartható, lefele irányuló pályára 

állniuk; 

20. újólag megismétli a felelős, 

növekedésbarát költségvetési politikák 

szükségességét, amelyek biztosítják az 

adósságok fenntarthatóságát és figyelembe 

veszik a gazdasági ciklust és a beruházási 

hiányokat, költségvetési mozgásteret téve 

lehetővé az állampolgárok szociális 

jogainak védelme érdekében; emlékeztet, 

hogy egyes tagállamok nagyon nagy 

eladósodottsága lényeges kockázatot jelent 

az euróövezeten belüli esetleges jövőbeni 

megrázkódtatások esetén; hangsúlyozza, 

hogy az államháztartások ellenálló 

képességének növekedés és 

munkahelyteremtés révén történő 

fokozására van szükség a magas GDP-

arányos adóssággal rendelkező 

országokban, hogy sikerüljön fenntartható, 

lefele irányuló pályára állniuk; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Módosítás  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia 

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 20a. a szociális jogokat tiszteletben tartó 

növekedésösztönző politikákra szólít fel; 

felhívja a figyelmet arra a kockázatra, 

amelynek egyes tagállamok nagyon nagy 

eladósodottságuk révén ki lehetnek téve az 

euróövezeten belüli esetleges jövőbeni 

megrázkódtatások esetén; az ilyen 

országokban adósságátütemezésre szólít 

hát fel az állami és magánadósságok 

fenntartható szintre történő csökkentése 

érdekében; felhívja a figyelmet azon 

megszorító politikák katasztrofális 

hatásaira, amelyek révén a költségvetési 

konszolidációra irányuló stratégiák 

veszélybe sodorták az állami 

beruházásokat, az állam szociális 

funkcióit és a gazdasági növekedést; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Módosítás  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Barbara Spinelli, 

Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ragaszkodik a Stabilitási és Növekedési 

Paktum végrehajtásához, a rendelkezésre 

álló rugalmassági záradékok a Bizottság 

2015. január 13-i közleményével 

(COM(2015)0012) összhangban, többek 

között a fokozott beruházás és a 

strukturális reformok támogatására, 

valamint a biztonsági fenyegetések és a 

menekültáradat kezelésére való 

maradéktalan kihasználása mellett; 

21. ragaszkodik a Stabilitási és Növekedési 

Paktum sürgős hatályon kívül 

helyezéséhez; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Módosítás  35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. hangsúlyozza, hogy tekintettel 

kölcsönös függőségének magas szintjére és 

monetáris politikájának közös voltára, az 

euróövezetet olyan gazdasági egységnek 

kell tekinteni, amelyben a legjobban 

teljesítők felé történő konvergenciát a 

nemzeti politikák fokozottabb 

összehangolásával kell előmozdítani és 

támogatni; kiemeli a nemzeti kormányok 

fokozott fellépésének jelentőségét a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok 

csökkentéséhez és a nemzeti politikák más 

tagállamokba történő negatív átgyűrűző 

hatásainak megelőzéséhez szükséges 

gazdasági reformok és beruházások saját 

tagállamon belüli végrehajtása érdekében; 

az országspecifikus gyenge pontok 

értékelése, továbbá a makrogazdasági 

párbeszéd kiegészítése céljából kéri ezért a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok és 

átgyűrűző hatások mélyreható értékelését; 

ragaszkodik az euróövezetre vonatkozó 

ajánlás és az országspecifikus ajánlások 

egymással való teljes összhangjához; 

25. hangsúlyozza, hogy tekintettel 

kölcsönös függőségének magas szintjére és 

monetáris politikájának közös voltára, az 

euróövezetet olyan gazdasági egységnek 

kell tekinteni, amelyben a konvergenciát a 

nemzeti politikák fokozottabb 

összehangolásával kell előmozdítani és 

támogatni; kiemeli a nemzeti kormányok 

különösen a tartós folyófizetésimérleg-

többletek révén történő fokozott 

fellépésének jelentőségét a makrogazdasági 

egyensúlyhiányok csökkentéséhez és a 

nemzeti politikák más tagállamokba 

történő negatív átgyűrűző hatásainak 

megelőzéséhez szükséges gazdasági 

reformok és beruházások saját tagállamon 

belüli végrehajtása érdekében; az 

országspecifikus gyenge pontok értékelése, 

továbbá a makrogazdasági párbeszéd 

kiegészítése céljából kéri ezért a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok és 

átgyűrűző hatások mélyreható értékelését; 

ragaszkodik az euróövezetre vonatkozó 

ajánlás és az országspecifikus ajánlások 

egymással való teljes összhangjához; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Módosítás  36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. megjegyzi, hogy jóllehet, az euróövezet 

nagy folyófizetésimérleg-többlete az 

euróövezet külső versenyképességének 

üdvözlendő jele, ennek jelenlegi szintje 

ugyanakkor a belső beruházások hiányát is 

tükrözi, kedvezőtlen hatást gyakorolva a 

növekedésre és a foglalkoztatásra; úgy véli, 

hogy az euróövezet fenntartható 

növekedése szempontjából és globális 

nézőpontból kedvezőbb lenne az 

erőteljesebb belső kereslet; tudatában van 

annak, hogy egyes tagállamok 

folyófizetésimérleg-többlete kedvező 

átgyűrűző hatásokkal jár együtt az 

értéklánc egészében, ami különféle 

módokon kedvezhet más tagállamoknak; 

elismeri továbbá az egységes valuta 

szerepét abban, hogy segíti a 

versenyképesebb országokat a világ többi 

részével szembeni magas többlet 

fenntartásában; üdvözli a Bizottság 2016. 

téli előrejelzésében szereplő ama 

megállapítás, hogy 2015-ben egyes 

tagállamokban a gazdasági növekedést 

elsősorban a belföldi kereslet ösztönözte; 

fontosnak tartja, hogy a magasabb 

folyófizetésimérleg-többlettel rendelkező 

tagállamok saját maguk és a közjó 

érdekében folytatják a belföldi kereslet 

bővítését; egyúttal felszólítja a kevésbé 

28. aggodalmának ad hangot az 

euróövezet nagy folyófizetésimérleg-

többlete miatt, amely a belső beruházások 

hiányát tükrözi, kedvezőtlen hatást 

gyakorolva a növekedésre és a 

foglalkoztatásra; úgy véli, hogy az 

euróövezet fenntartható növekedése 

szempontjából és globális nézőpontból 

kedvezőbb lenne az erőteljesebb belső 

kereslet; elismeri továbbá az egységes 

valuta szerepét abban, hogy segíti a 

versenyképesebb országokat a világ többi 

részével szembeni magas többlet 

fenntartásában; hangsúlyozza, hogy a 

nagy folyófizetésimérleg-többletre és az 

exportalapú növekedésre támaszkodó, 

mások kárára folytatott politika, amelyet 

Kína és Németország követ, zavart okoz a 

világgazdaságban, és nem járható út az 

euróövezet esetében; üdvözli a Bizottság 

2016. téli előrejelzésében szereplő ama 

megállapítás, hogy 2015-ben egyes 

tagállamokban a gazdasági növekedést 

elsősorban a belföldi kereslet ösztönözte; 

fontosnak tartja, hogy a magasabb 

folyófizetésimérleg-többlettel rendelkező 

tagállamok saját maguk és a közjó 

érdekében bővítsék a belföldi keresletet; 

egyúttal felszólítja a kevésbé versenyképes 

tagállamokat arra, hogy gazdaságaik 
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versenyképes tagállamokat arra, hogy 

gazdaságaik modernizálása és a hosszú 

távú beruházáshoz szükséges fenntartható 

üzleti környezet megteremtése érdekében – 

az Európa 2020 stratégiával összhangban 

– hajtsanak végre eredményesen 

strukturális reformokat és magas 

színvonalú beruházásokat; véleménye 

szerint a makrogazdasági 

egyensúlyhiányok tagállamokon belüli 

korrigálásának ez a legmegfelelőbb módja, 

nem pedig a belső leértékelés, amely 

gyengíti a keresletet és lassítja az 

euróövezet gazdasági növekedését; 

modernizálása és a hosszú távú 

beruházáshoz szükséges fenntartható üzleti 

környezet megteremtése érdekében 

hajtsanak végre magas színvonalú 

beruházásokat; véleménye szerint a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok 

tagállamokon belüli korrigálásának ez a 

legmegfelelőbb módja, nem pedig a belső 

leértékelés, amely gyengíti a keresletet és 

lassítja az euróövezet gazdasági 

növekedését; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Módosítás  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Alfejezet (33 bekezdés előtt) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Eredményesebb európai szemeszter 

erőteljesebb demokratikus 

elszámoltathatósággal 

Az európai szemeszter visszavonása 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Módosítás  38 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. sajnálja az országspecifikus ajánlások 

gyenge végrehajtását, és meggyőződése, 

hogy a végrehajtás javításához európai 

szinten világosan megfogalmazott 

prioritásokra, nemzeti szinten pedig a 

tényleges nyilvános viták, a politikai 

akarat és kötelezettségvállalás fokozására 

van szükség, amelyek nagyobb 

relevanciához és nemzeti 

felelősségvállaláshoz vezetnek; ezzel 

összefüggésben üdvözli, hogy a Bizottság 

tagjai látogatásokat tettek tagállamokban, 

hogy megvitassák az európai szemeszter 

folyamatát és dokumentumait;  

33. meggyőződése, hogy az 

országspecifikus ajánlások egyértelműen 

sértik a tagállamok lakosságának és 

munkavállalóinak az országuk jövőjével 

kapcsolatos szuverén és demokratikus 

döntéseit; e tekintetben sajnálatát fejezi ki 

a demokratikus elszámoltathatósággal és 

legitimitással kapcsolatos hamis 

aggodalom miatt, amikor az igazi feladat 

az országspecifikus ajánlások végrehajtási 

szintjének növelése; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/39 

Módosítás  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. kéri, hogy találják meg a helyes 

egyensúlyt az országspecifikus ajánlások 

kiemelt prioritásokra való összpontosítása, 

illetve annak biztosítása között, hogy azok 

az összes kihívással foglalkozzanak, 

beleértve az államadósság-válságok újbóli 

előfordulásának megelőzését, valamint a 

versenyképesség, a növekedés és a 

foglalkoztatás fokozását, figyelembe véve 

az Európa 2020 stratégia célértékeit; 

34. sürgeti, hogy az európai szemeszter, és 

azon belül az országspecifikus ajánlások, a 

riasztási mechanizmus keretében készült 

jelentés és az éves növekedési jelentés 

eltörlését, továbbá a hatos csomag, a 

kettes csomag, a Stabilitási és Növekedési 

Paktum, a gazdasági és monetáris 

unióbeli stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződés, valamint 
az Európa 2020 stratégia hatályon kívül 

helyezését; 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

37. kiemeli annak fontosságát, hogy a 

nemzeti parlamentek megvitassák az 

országjelentéseket és az országspecifikus 

ajánlásokat, és nemzeti 

reformprogramokról, valamint nemzeti 

stabilitási vagy konvergenciaprogramokról 

szavazzanak; felhívja a tagállamokat, hogy 

strukturált módon vonják be a szociális 

partnereket, a helyi és regionális 

önkormányzatokat és a többi érdekelt felet, 

kihasználva az országjelentések korai 

közzétételét; rámutat, hogy a szociális 

partnerek pótolhatatlan szerepet töltenek be 

a bérek meghatározásában és 

elengedhetetlenek a szélesebb körű 

gazdasági vitákban, különös tekintettel a 

termelékenység előmozdításának 

kérdésére; felszólítja továbbá a nemzeti 

parlamenteket, hogy szorosabban 

működjenek együtt az Európai 

Parlamenttel; 

37. kiemeli annak fontosságát, hogy a 

nemzeti parlamentek megvitassák az 

országjelentéseket és az országspecifikus 

ajánlásokat, és nemzeti 

reformprogramokról, valamint nemzeti 

stabilitási vagy konvergenciaprogramokról 

szavazzanak; felhívja a tagállamokat, hogy 

strukturált módon vonják be a szociális 

partnereket, a helyi és regionális 

önkormányzatokat és a többi érdekelt felet, 

kihasználva az országjelentések korai 

közzétételét; rámutat, hogy a szociális 

partnerek pótolhatatlan szerepet töltenek be 

a bérek meghatározásában és 

elengedhetetlenek a szélesebb körű 

gazdasági vitákban, különös tekintettel a 

termelékenység előmozdításának 

kérdésére; felszólítja továbbá a nemzeti 

parlamenteket, hogy szorosabban 

működjenek együtt az Európai 

Parlamenttel; úgy határoz, hogy megerősíti 

szerepét a kiigazítási programok 

végrehajtásának ellenőrzésében és a 

megfelelő jelentéstétel biztosításában, 

valamint a valamennyi érintett felet 

bevonó valódi és nyílt párbeszéd 

biztosításában; 

Or. en 



 

AM\1087299HU.doc  PE576.637v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/41 

Módosítás  41 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el 

a többéves pénzügyi keretnek a Parlament, 

a Bizottság és a Tanács között, 2013 

júniusában megkötött politikai 

megállapodásban előírt felülvizsgálatát; 

kiemeli, hogy az Európai Uniót 2009 és 

2014 között sújtó pénzügyi és humanitárius 

válságok rámutattak a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret alkalmatlanságára; 

hangsúlyozza továbbá, hogy alapvetően át 

kell alakítani az Unió pénzügyi 

programozását, hogy az megfelelően vegye 

figyelembe a rendelkezésre álló eszközök 

célkitűzéseit, pénzügyi keretösszegeit és 

időtartamát. 

45. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el 

a többéves pénzügyi keretnek a Parlament, 

a Bizottság és a Tanács között, 2013 

júniusában megkötött politikai 

megállapodásban előírt felülvizsgálatát; 

kiemeli, hogy az Európai Uniót 2009 és 

2014 között sújtó pénzügyi és humanitárius 

válságok rámutattak a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret alkalmatlanságára; 

felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy 

kötelezzék el magukat végre valódi 

konvergenciapolitikák mellett, amely a 

társadalmi fejlődésen és azon alapul, hogy 

biztosítják és előmozdítják valamennyi 

ország potenciálját, munkahelyteremtését, 

természetes erőforrásainak fenntartható 

felhasználását és környezetének védelmét, 

hogy szociális kohézió és a tagállamok 

közötti fejlődésbeli eltérések, illetve a 

fennálló gazdasági, szociális és régiók 

közötti egyenlőtlenségek csökkentése 

mellett valósítanak meg gazdasági 

növekedést; hangsúlyozza továbbá, hogy 

alapvetően át kell alakítani az Unió 

pénzügyi programozását, hogy az 

megfelelően vegye figyelembe a 

rendelkezésre álló eszközök célkitűzéseit, 

pénzügyi keretösszegeit és időtartamát. 
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