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Módosítás  5 

Bernd Kölmel 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetés jelenleg elsősorban a TPK-ra 

vonatkozó tárgyalásokon közösen rögzített 

valamennyi eszköz, és különösen a 

speciális eszközök, például a rugalmassági 

eszköz felhasználása révén korlátozottan 

képes e válságok kezelésére; emlékeztet rá, 

hogy a Parlament meghatározó szerepet 

töltött be ezen eszközök TPK-tárgyalások 

során való kialakításában; ugyanakkor 

kiemeli, hogy a válságok további 

súlyosbodása esetén a meglévő 

rugalmassági rendelkezések teljes körű 

felhasználása sem lesz elegendő a 

probléma megoldására; ezzel 

összefüggésben sürgeti a Tanácsot, hogy 

az uniós költségvetést szorító korlátok 

lazítása érdekében gondolja át a TPK 

speciális eszközeinek költségvetésbe való 

beállításával kapcsolatos álláspontját; e 

tekintetben ismételten hangot ad annak a 

régóta képviselt álláspontjának, hogy a 

speciális eszközökre (rugalmassági eszköz, 

az Európai Unió Szolidaritási Alapja, az 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási 

Alap és a sürgősségisegély-tartalék) 

vonatkozó kifizetési előirányzatok 

kiszámításakor − a 

kötelezettségvállalásokhoz hasonlóan − 

túl kell lépni a TPK-ban meghatározott 

felső határokat; elvárja, hogy a TPK 

félidei felülvizsgálata keretében 

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetés a TPK-ra vonatkozó 

tárgyalásokon közösen rögzített 

valamennyi eszköz, és különösen a 

speciális eszközök, például a rugalmassági 

eszköz felhasználása révén képes e 

válságok kezelésére; emlékeztet rá, hogy a 

Parlament meghatározó szerepet töltött be 

ezen eszközök TPK-tárgyalások során való 

kialakításában; ugyanakkor kiemeli, hogy a 

válságok további súlyosbodása esetén a 

meglévő rugalmassági rendelkezések teljes 

körű felhasználása sem lesz elegendő a 

probléma megoldására; ezzel 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy 

minden intézménynek költségvetési 

fegyelmet kell gyakorolnia az uniós 

kiadások következő pénzügyi évre 

vonatkozó becsléseinek elkészítésekor, 

biztosítva, hogy a költségvetésben az arra 

rászoruló területek kapjanak prioritást, és 

elégséges tartalék álljon rendelkezésre 

ahhoz, hogy választ lehessen adni a 

váratlan körülményekre; úgy véli, hogy a 

TPK félidei felülvizsgálata lehetőséget ad 

arra is, hogy megvizsgálják a speciális 

eszközökre (rugalmassági eszköz, az 

Európai Unió Szolidaritási Alapja, az 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási 

Alap és a sürgősségisegély-tartalék) 

vonatkozó kifizetési előirányzatok 

számításában tapasztalható intézményi 
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megoldják e kérdést; eltéréseket, és a költségvetés stabilitása és 

kiszámíthatósága érdekében megoldást 

találjanak; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/6 

Módosítás  6 
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az ECR képviselőcsoport nevében 
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Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

(2016/2004(DEC)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. emlékeztet rá, hogy a TPK-ról szóló 

rendelet 2. cikkében rögzítettek szerint a 

2014 és 2020 közötti időszakra szóló TPK-

ra vonatkozó végleges megállapodásban 

szerepel az, hogy a 2014–2020-as TPK-t 

2016 végéig – a TPK felülvizsgálatára 

vonatkozó jogalkotási javaslat kíséretében 

– kötelezően áttekintik; hangsúlyozza, 

hogy az áttekintés/felülvizsgálat célja a 

TPK kvalitatív és kvantitatív működésének 

értékelése és az uniós költségvetés 

rendszerszintű hiányosságainak kezelése, 

valamint annak biztosítása, hogy az 

Uniónak elegendő források állnak 

rendelkezésére a belső és külső válságok 

hatékony kezelésére, valamint a jelenlegi 

TPK második felében jelentkező politikai 

prioritások finanszírozására; 

hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak meg kell 

felelnie az Európai Tanács nyilatkozatai 

és határozatai által keltett elvárásoknak; e 

tekintetben hangsúlyozza, hogy a 

Tanácsnak felelősséget kell vállalnia 

annak biztosításáért, hogy az új feladatok 

és az előre nem látható körülmények 

finanszírozására elegendő előirányzatok 

álljanak rendelkezésre, többek között a 

TPK felső határainak felfelé történő 

módosítása révén; következetes 

megközelítést kíván alkalmazni a 2017-es 

költségvetésről folyó tárgyalások és a TPK 

30. emlékeztet rá, hogy a TPK-ról szóló 

rendelet 2. cikkében rögzítettek szerint a 

2014 és 2020 közötti időszakra szóló TPK-

ra vonatkozó végleges megállapodásban 

szerepel az, hogy a 2014–2020-as TPK-t 

2016 végéig kötelezően áttekintik; 

hangsúlyozza, hogy az áttekintés célja a 

TPK működésének értékelése; úgy véli, 

hogy a TPK 2013-ban rögzített felső 

határértékeit fent kell tartani, és hogy az 

áttekintésnek azonosítania kell azokat a 

szakpolitikai területeket, amelyek már 

nincsenek az uniós prioritások között, 

annak érdekében, hogy a meglévő 

forrásokat a legsürgetőbb igényekkel 

rendelkező, vagy tényleges európai 

hozzáadott értéket előállító területekre 

csoportosítsák át; e tekintetben 

elengedhetetlennek tartja, hogy a 

költségvetés még inkább a 

munkahelyteremtést, a növekedést és a 

versenyképességet szolgálja; 

hangsúlyozza, hogy minden intézménynek 

felelősséget kell vállalnia annak 

biztosításáért, hogy az új feladatok és az 

előre nem látható körülmények 

finanszírozására az egyes prioritások 

felszámolására irányuló eljárás révén 

rendelkezésre álljanak a szükséges 

előirányzatok; 
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felülvizsgálata során; erőteljes kétségének 

ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a 

kérdéses válsággal kapcsolatos 

finanszírozást biztosítani lehet-e a 

jelenlegi TPK korlátai között; rámutat 

továbbá, hogy a TPK 2016-os 

felülvizsgálata alkalmat teremt a TPK 

eszközeinek kiigazítására és 

rugalmasságának fokozására; 

Or. en 
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31 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. ismételten hangsúlyozza, hogy 

támogatja a saját források rendszerének 

szükséges mélyreható reformját, és a 

legmagasabb politikai jelentőséget 

tulajdonítja a 2014–2020-as TPK-ról szóló 

megállapodás részeként felállított, saját 

forrásokkal foglalkozó magas szintű 

munkacsoport munkájának; elvárja, hogy 

a Bizottság és a Tanács elfogadják a munka 

végeredményét, amely 2016 végére 

várható, beleértve a saját forrásokra 

vonatkozó bármely új javaslatot; 

emlékeztet rá, hogy a saját források 

rendszere reformjának hátterében az a fő 

gondolat áll, hogy az Unió 

költségvetésének bevételi oldala 

önállóbbá, stabilabbá, egyszerűbbé, 

igazságosabbá, fenntarthatóbbá és 

kiszámíthatóbbá váljon, és hogy ezzel 

egyidejűleg enyhüljön a nemzeti 

költségvetésekre nehezedő túlzott 

költekezési teher, és javuljon az 

átláthatóság és a láthatóság a polgárok 

számára, anélkül, hogy a rájuk nehezedő 

teljes adózási teher növekedne; úgy véli, 

hogy egy teljesen független uniós 

költségvetés létrehozása érdekében valódi 

saját forrásokra van szükség; 

31. megemlíti a 2014–2020-as TPK-ról 

szóló megállapodás részeként felállított, 

saját forrásokkal foglalkozó magas szintű 

munkacsoport munkáját; elvárja, hogy a 

Bizottság és a Tanács elfogadják a munka 

végeredményét, amely 2016 végére 

várható; határozottan ellenzi bármilyen új 

„uniós adó” bevezetését; 

nélkülözhetetlennel tartja azt, hogy 

enyhüljön a nemzeti költségvetésekre 

nehezedő túlzott költekezési teher, és 

javuljon az uniós költségvetés 

átláthatósága és láthatósága, anélkül, 

hogy a teljes adózási teher növekedne; 

 

Or. en 
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