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2.3.2016 A8-0036/8 

Módosítás  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. tudomásul veszi a Bizottság európai 

gazdasági előrejelzését (2015. ősz), amely 

az EU növekedési potenciáljától még 

mindig elmaradó, mérsékelt fellendülést 

jelez; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 

erre a fellendülésre a növekedés 

alapjainak megerősítésével kell építeni a 

munkahelyteremtés fellendítése és a teljes 

foglalkoztatáshoz való visszatérés 

érdekében; megjegyzi, hogy a tartós és a 

rendkívül tartós munkanélküliség 

továbbra is aggasztó szinten van, 

különösen az Unió legszegényebb 

régióiban és a fiatalok körében, és az EU 

nehézségekkel küzd az ipari 

szerkezetátalakítás terén; megjegyzi, hogy 

az európai régiók és a tagállamok között a 

gazdasági fejlődés terén továbbra is 

egyenlőtlenségek állnak fenn, és rámutat a 

legszegényebb és leggazdagabb európaiak 

közötti szakadékra; rámutat továbbá olyan 

új kihívások megjelenésére, mint a 

feltörekvő piacgazdaságok és a 

világkereskedelem lassulásának kockázata 

– melyet tovább súlyosbít a kínai piacok 

volatilitása –, a migráns- és menekültügyi 

válság kezelésének szükségessége és a nem 

szűnő geopolitikai feszültségek; 

3. sajnálja, hogy a Bizottság európai 

gazdasági előrejelzése (2015. ősz) 

mérsékelt fellendülést jelez, miközben az 

európai gazdasági helyzet továbbra is 

rendkívül nehéz, tartós és a rendkívül 

tartós munkanélküliséggel, különösen az 

Unió legszegényebb régióiban és a fiatalok 

körében; megjegyzi, hogy az európai 

régiók és a tagállamok között a gazdasági 

fejlődés és a közös valuta miatti 

makragazdasági egyenlőtlenségek terén 

továbbra is különbségek állnak fenn, és 

rámutat a legszegényebb és leggazdagabb 

európaiak közötti szakadékra; rámutat 

továbbá olyan új kihívások megjelenésére, 

mint a feltörekvő piacgazdaságok és a 

világkereskedelem lassulásának kockázata, 

a migráns- és menekültügyi válság 

kezelésének szükségessége és a nem szűnő 

geopolitikai feszültségek; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/9 

Módosítás  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 
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2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. nyugtázza továbbá a Bizottság 2016-ra 

vonatkozó éves növekedési jelentését; 

határozottan úgy gondolja, hogy a 

beruházások fellendítése – többek között 

az állami és magánberuházások 

összehangoltabb növelése az Európa 2020 

célkitűzéseire összpontosítva – megfelelő 

szakpolitikai válasz egy 

kiegyensúlyozottabb gazdaságpolitika 

kialakítása érdekében; úgy véli, hogy ezt a 

két elemet figyelembe kell venni a 2017-es 

költségvetési tervezet megalkotásakor, 

mivel ez segíthet a prioritások gazdasági 

kontextusban való meghatározásához; 

következésképpen felszólít a 

gazdaságpolitikai koordináció európai 

szemeszterének uniós dimenziója és az 

uniós költségvetés közötti szinergiák 

szélesítésére, ami az euróövezet 

stabilitásának is sarokköve; 

4. sajnálatának ad hangot a Bizottság 

2016-ra vonatkozó éves növekedési 

jelentését tartalmazó csomag miatt, és a 

strukturális reform és a felelősségteljes 

költségvetési gazdálkodás ötvözéséből álló 

javasolt gazdaságpolitikai kombinációban 

ugyanannak a korábbi éves növekedési 

jelentésekben előírt, végzetes stratégiának 

a megismétlését látja, amely a gazdasági 

fellendülésnek semmilyen ésszerű jelét 

sem mutatta; úgy véli, hogy ezeket az 

elemeket figyelembe kell venni a 2017-es 

költségvetési tervezet megalkotásakor, 

annak érdekében, hogy ne kövessük el 

újra ugyanazokat a hibákat, és ehelyett 

másféle gazdasági távlatot megnyitó, új 

prioritásokat kell meghatározni; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/10 

Módosítás  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 
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Jens Geier 
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2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. e tekintetben üdvözli a Bizottság európai 

strukturális és beruházási alapok 

felhasználásának fokozására irányuló 

erőfeszítéseit az országspecifikus 

ajánlásokban kiemelt fő prioritások 

támogatása céljából; nyugtázza a 

strukturálisreform-támogató program 

létrehozására irányuló bizottsági javaslatot, 

és sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a 

finanszírozást a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió megerősítése érdekében, 

összhangban az EUSZM 174. cikkével; 

5. e tekintetben sajnálja a Bizottság 

európai strukturális és beruházási alapok 

felhasználásának fokozására irányuló 

erőfeszítéseit az országspecifikus 

ajánlásokban kiemelt fő prioritások 

támogatása céljából, és határozottan 

ellenzi a Strukturálisreform-támogató 

Program létrehozására irányuló bizottsági 

javaslatot; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/11 

Módosítás  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. sajnálja, hogy az utóbbi években az 

uniós költségvetés a tagállamok 

megtévesztő viselkedésének áldozatává 

vált, melynek eredményképpen a 

tagállamok az uniós költségvetéshez való 

hozzájárulásra mint teherre tekintettek, és 

kiigazítási változóként kezelték azt; ebben 

az összefüggésben további rugalmasságot 

kér a tagállamok sajátos területekre, 

például az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap keretében végrehajtott 
beruházásokra, vagy a munkanélküliség, a 

szegénység és az egyenlőtlenség elleni 

küzdelemre fordított kiadásaival 

kapcsolatban, többek között a felmerülő 

biztonsági kockázatok és a migráns- és 

menekültügyi válság kezelésének 

szükségessége fényében is; hangsúlyozza, 

hogy az uniós költségvetés mint beruházási 

költségvetés különösen jelentős hozzáadott 

értéket nyújthat azzal, hogy fellendíti a 

növekedést a versenyképességet és a 

munkahelyteremtés a tagállamokban; 

felhívja a figyelmet arra, hogy a 

tagállamok uniós költségvetéshez való 

hozzájárulását nem szabad makrogazdasági 

feltételektől függő kiigazítási változóként 

kezelni; ismételten rámutat az uniós 

költségvetés által a szinergiák és a 

méretgazdaságosság terén nyújtott 

hozzáadott értékre; kiemeli az elszigetelt 

6. további rugalmasságot kér a tagállamok 

sajátos területekre, például a kutatás és 

fejlesztés és a fenntartható 

infrastrukturális projektek terén 

végrehajtott állami beruházásokra, vagy a 

munkanélküliség, a szegénység és az 

egyenlőtlenség elleni küzdelemre fordított 

kiadásaival kapcsolatban, többek között a 

felmerülő biztonsági kockázatok és a 

migráns- és menekültügyi válság 

kezelésének szükségessége fényében is; 

hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés 

mint beruházási költségvetés hozzáadott 

értéket nyújthat azzal, hogy fellendíti a 

növekedést és a munkahelyteremtést a 

tagállamokban; felhívja a figyelmet arra, 

hogy a tagállamok uniós költségvetéshez 

való hozzájárulását nem szabad 

makrogazdasági feltételektől függő 

kiigazítási változóként kezelni; kiemeli az 

elszigetelt régiók és a peremterületek 

különleges helyzetét, és úgy véli, hogy a 

tagállamok strukturális hiányának 

kiszámításakor nem szabad figyelembe 

venni az általuk az uniós költségvetéshez 

nyújtott hozzájárulást; 
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régiók és a peremterületek különleges 

helyzetét, és úgy véli, hogy a tagállamok 

strukturális hiányának kiszámításakor nem 

szabad figyelembe venni az általuk az 

uniós költségvetéshez nyújtott 

hozzájárulást; 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. rámutat, hogy az Uniónak az utóbbi 

években számos válsággal kellett 

szembenéznie, melyekre átfogó megoldást 

kell találni; rámutat, hogy a szíriai 

konfliktus következtében az Unióban és a 

szomszédos országokban kialakult 

menekültválság még nem oldódott meg; 

megállapítja, hogy a válság 2015-ben 

tetőzött, amikor is váratlanul jelentős 

mértékben növekedett az Unióba tartó, 

menedéket kérő menekültek és migránsok 

száma, és 2016-ban is folytatódik; 

hangsúlyozza, hogy ez tovább mélyíti a 

belső válságot is; hangsúlyozza, hogy az 

uniós költségvetés azonnali választ adott a 

válságra, és hogy a költségvetést 

erőteljesen növelni kell, hogy képes legyen 

hatékonyan finanszírozni a válságot kezelő 

uniós politikák végrehajtását, valamint 

hogy a költségvetésnek az e vészhelyzet 

leküzdését célzó európai megoldás 

részeként kell szolgálnia; 

8. rámutat, hogy a tagállamoknak az 

utóbbi években számos válsággal kellett 

szembenézniük, melyekre megoldást kell 

találni; rámutat, hogy a szíriai konfliktus 

következtében az Unióban és a szomszédos 

országokban kialakult menekültválság még 

nem oldódott meg; megállapítja, hogy a 

válság 2015-ben tetőzött, amikor is 

váratlanul jelentős mértékben növekedett 

az Unióba tartó, menedéket kérő 

menekültek és migránsok száma, és 2016-

ban is folytatódik; hangsúlyozza, hogy ez 

tovább mélyíti a belső válságot is; 

hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés 

azonnali választ próbált adni a válságra, és 

hogy azt erőteljesen más irányba kellene 

terelni, hogy képes legyen hatékonyan 

finanszírozni a válságot kezelő uniós 

politikák végrehajtását, valamint hogy a 

költségvetésnek az e vészhelyzet 

leküzdését célzó globális megoldás 

részeként kell szolgálnia; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/13 

Módosítás  13 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 
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2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. üdvözli az EFSI elfogadását, amely a 

beruházások uniós szintű növelésének 

egyik fő eszközeként fog szolgálni, és 

hozzájárul a munkahelyteremtés 

ösztönzéséhez; elégedetten állapítja meg, 

hogy már jelentős számú projektet és 

EBA-műveletet hagytak jóvá, és 

szinergiákat tártak fel a Horizont 2020 és 

az EFSI között; felhívja a Bizottságot, 

hogy tevőlegesen mozdítsa elő a 

különböző uniós alapok közötti 

szinergiákat, és hozzon létre nyomon 

követési rendszert az uniós finanszírozás 

összekapcsolását bemutató esetek 

azonosítására; ragaszkodik ahhoz, hogy 

megfelelően alkalmazni kell az 

eredménytáblát; ösztönzi a tagállamokat 

és a magánjogi szervezeteket, hogy teljes 

körűen használják ki az EFSI keretében 

rendelkezésre álló pénzügyi 

erőforrásokat; emlékeztet rá, hogy az 

uniós költségvetés a beruházási terv 

gerincét biztosítja, mivel rendelkezésre 

bocsátja az EFSI feltöltéséhez szükséges 8 

milliárd euró kötelezettségvállalási és 

kifizetési előirányzatot, amelyből összesen 

3,38 milliárd euró a 2015-ös és a 2016-os 

költségvetésben már felhasználásra 

került; emlékeztet arra, hogy a 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó 

összesített tartalékot 2016-ban teljes 

10. ismételten hangot ad aggodalmának 

az EFSI-t illetően, amely semmilyen 

módon sem stimulálja az európai 

gazdaságot; sajnálja, hogy a legtöbb 

javasolt projekt már betervezett 

infrastrukturális beruházásra irányul, 

tényleges hozzáadott érték nélkül; mély 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 

néhány EFSI-projekt nem áll 

összhangban a fenntartható fejlődés 

koncepciójával, és nem biztosít 

addicionalitást; úgy véli, hogy a legjobb 

megoldás az állami beruházások 

produktivitásának javítása nemzeti 

szinten, az állami termelőberuházások 

költségvetési szabályok alóli azonnali 

mentesítésével; 
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mértékben felhasználták erre a célra, és 

megállapítja, hogy az EFSI pénzügyi 

kimutatása szerint a Bizottság hasonló 

forgatókönyvet irányoz elő a 2017-es 

költségvetés-tervezetre is; ismételten 

hangsúlyozza elkötelezettségét a Horizont 

2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz éves költségvetési eljárás 

keretében történő megerősítése iránt, az 

EFSI-ről szóló tárgyalások során 

meghatározott csökkentések lehető 

legnagyobb mértékű ellensúlyozása 

érdekében; 

Or. en 



 

AM\1088368HU.doc  PE579.732v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0036/14 
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12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. úgy véli, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) 

különösen fontos szerepet tölt be az Unió 

munkahelyteremtésre és növekedésre 

vonatkozó kiemelt célkitűzésének 

megvalósítása tekintetében; ismételten 

hangsúlyozza, hogy elkötelezett e program 

folyamatos finanszírozása mellett, annak 

érdekében, megerősítsék azt, és így több 

fiatalnak, köztük az EU-ba érkező fiatal 

migránsoknak tudják biztosítani a 

munkaerőpiacra való tényleges belépést 

azáltal, hogy jó minőségű ajánlatokat 

kapnak, illetve továbbképzésekben vagy 

tanulószerződéses gyakorlati képzés 

részesülnek; sajnálja, hogy az EU 2016-os 

költségvetésének tárgyalása során nem 

képeztek új kötelezettségvállalási 

előirányzatokat az IFK további 

finanszírozására, miközben az ifjúsági 

munkanélküliségi ráta továbbra is a 

legmagasabb szintjén van az EU-ban; 

emlékeztet arra, hogy ezt a célkitűzést 

azzal együtt kell vizsgálni, hogy elő kell 

mozdítani a mobilitást a fiatalok körében, 

amit az Erasmus+ program is támogat; 

kiemeli a három intézmény (Parlament, 

Tanács, Bizottság) 2016-os költségvetésre 

vonatkozó közös nyilatkozatának 

jelentőségét, amely kijelenti, hogy „az 

ifjúsági munkanélküliség csökkentése 

12. sajnálja, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) nem 

tudott jelentős mértékben hozzájárulni az 

Unió munkahelyteremtésre és növekedésre 

vonatkozó kiemelt célkitűzésének 

megvalósításához; ismételten 

hangsúlyozza, hogy elkötelezett e program 

működésének és hatékonyságának 

felülvizsgálata mellett, annak érdekében, 

megerősítsék azt, és így több fiatalnak, 

köztük az EU-ba érkező fiatal 

migránsoknak tudják biztosítani a 

munkaerőpiacra való tényleges belépést 

azáltal, hogy jó minőségű ajánlatokat 

kapnak, illetve továbbképzésekben vagy 

tanulószerződéses gyakorlati képzés 

részesülnek; sajnálja, hogy az ifjúsági 

munkanélküliségi ráta továbbra is a 

legmagasabb szintjén van az EU-ban, 

jóllehet az IFK már több mint két éve 

bevezetésre került; emlékeztet arra, hogy 

ezt a célkitűzést azzal együtt kell vizsgálni, 

hogy elő kell mozdítani a mobilitást a 

fiatalok körében, amit az Erasmus+ 

program is támogat; kiemeli a három 

intézmény (Parlament, Tanács, Bizottság) 

2016-os költségvetésre vonatkozó közös 

nyilatkozatának jelentőségét, amely 

kijelenti, hogy „az ifjúsági 

munkanélküliség csökkentése továbbra is 

kiemelt politikai prioritás mindannyiuk 
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továbbra is kiemelt politikai prioritás 

mindannyiuk számára,” ezért a három 

intézmény újólag megerősíti azzal 

kapcsolatos elkötelezettségét, hogy „a 

lehető legjobban kihasználják az annak 

kezeléséhez rendelkezésre álló 

költségvetési erőforrásokat, különös 

tekintettel az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezésre”; megállapítja, hogy a 

kezdeményezés végrehajtásában tapasztalt 

kezdeti késedelmek és az IFK operatív 

programok hatóságainak kijelölése terén 

számos tagállamban tapasztalt késlekedés 

ellenére a jelenlegi végrehajtási adatok 

teljes felvevőképességet jeleznek; felhívja 

a Bizottságot, hogy legkésőbb 2016. április 

végéig nyújtsa be az IFK-ra vonatkozó 

értékelését, és mindenképpen kellő időben 

ahhoz, hogy a 2017-es uniós 

költségvetésbe be lehessen venni a 

program meghosszabbítását; hangsúlyozza, 

hogy a TPK félidei felülvizsgálata 

részeként fognak tartós megoldást találni 

az IFK új kötelezettségvállalási 

előirányzatokon keresztüli 

finanszírozására; e tekintetben 

hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy 

azokban a régiókban, ahol magas az 

ifjúsági munkanélküliség, az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 

(EGAA) ugyanannyi nem foglalkoztatott, 

oktatásban és képzésben nem részesülő, 

25 év alatti fiatal (NEET-fiatal) kapjon 

támogatást, mint ahány munkavállaló; 

számára,” ezért a három intézmény újólag 

megerősíti azzal kapcsolatos 

elkötelezettségét, hogy „a lehető legjobban 

kihasználják az annak kezeléséhez 

rendelkezésre álló költségvetési 

erőforrásokat, különös tekintettel az 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre”; 

megállapítja, hogy a kezdeményezés 

végrehajtásában tapasztalt kezdeti 

késedelmek és az IFK operatív programok 

hatóságainak kijelölése terén számos 

tagállamban tapasztalt késlekedés ellenére 

a jelenlegi végrehajtási adatok teljes 

felvevőképességet jeleznek; felhívja a 

Bizottságot, hogy legkésőbb 2016. április 

végéig nyújtsa be az IFK-ra vonatkozó 

értékelését, és mindenképpen kellő időben 

ahhoz, hogy a 2017-es uniós 

költségvetésbe be lehessen venni a 

program meghosszabbítását; hangsúlyozza, 

hogy a TPK félidei felülvizsgálata 

részeként fognak tartós megoldást találni 

az IFK új kötelezettségvállalási 

előirányzatokon keresztüli 

finanszírozására; e tekintetben 

hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy 

azokban a régiókban, ahol magas az 

ifjúsági munkanélküliség, az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 

(EGAA) ugyanannyi nem foglalkoztatott, 

oktatásban és képzésben nem részesülő, 25 

év alatti fiatal (NEET-fiatal) kapjon 

támogatást, mint ahány munkavállaló; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/15 

Módosítás  15 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. emlékeztet az európai ügynökségek 

fontos szerepére, amelyet egyrészről az 

európai jogszabályok végrehajtásának 

biztosításában és ezáltal a 

versenyképességgel, növekedéssel és 

foglalkoztatással kapcsolatos uniós 

politikai célkitűzések teljesítésében, 

másrészről pedig a jelenlegi migrációs és 

menekültügyi válság kezelésében töltenek 

be; ezért ragaszkodik ahhoz, hogy 

megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat biztosítsanak az igazgatási 

és az operatív kiadásokhoz egyaránt, 

annak érdekében, hogy az ügynökségek 

megvalósíthassák a rájuk ruházott 

feladatokat, és a lehető legjobb 

eredményeket érhessék el; a migrációs és 

menekültügyi válság kapcsán emlékeztet 

rá, hogy a 2015-ös és 2016-os 

költségvetésben nőtt a bel- és igazságügyi 

ügynökségek személyzete és előirányzatai; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 2017-es 

költségvetésben további növelésre lesz 

szükség annak érdekében, hogy ezek az 

ügynökségek meg tudjanak birkózni a 

megnövekedett munkateherrel és az újabb 

feladataikkal; felkéri továbbá a 

Bizottságot, hogy biztosítson naprakész és 

átfogó tájékoztatást, és tegyen javaslatot 

az ügynökségekre vonatkozó közép- és 

hosszú távú stratégiára; 

14. felszólít az európai ügynökségek 

szerepének felülvizsgálatára, felvetve  a 

kérdést, hogy feladataikat és 

célkitűzéseiket nem tudnák-e jobban 

megvalósítani a létező bizottsági 

főigazgatóságok, a szerepek és költségek 

megkettőzésének elkerülése, valamint az 

átláthatóság fokozása érdekében; 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Módosítás  16 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  14a. felszólít az uniós igazgatási kiadások 

csökkentésére, figyelemmel a számos 

tagállamban tapasztalható gazdasági 

megszorításokra; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/17 

Módosítás  17 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. elismeri, hogy annak ellenére, hogy 

2015-ben és 2016-ban jelentős 

költségvetési eszközöket mobilizáltak a 

migrációs és menekültügyi válság 

kezelésére, még nem találtak megoldást, 

sem az Unión belül, sem pedig azon kívül, 

a menekültek származási országaiban; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 

költségvetési eszközök nem elégségesek, 

és jelentős mértékű további 

finanszírozásra van szükség a válság 

kezeléséhez, mivel a menekültek és a 

migránsok számának növekedését nem 

lehet átmeneti jelenségnek tekinteni; 

hangsúlyozza, hogy hosszabb távú 

megoldásokat kell találni, nem csupán az 

éves költségvetési eljárás, hanem a TPK 

soron következő félidős felülvizsgálata 

során is; sürgeti a Bizottságot, hogy a 

migrációs válság, és a válság 2017-es 

költségvetésre gyakorolt hatásainak 

kezelése érdekében terjesszen elő egy 

közép- és hosszú távú politikai és pénzügyi 

tervet; megjegyzi, hogy a menekült-

/migrációs kihívás kezelésére szolgáló 

valamennyi uniós finanszírozású 

intézkedést befektetésnek kell tekinteni; 

kiemeli, hogy kezelni kell a migrációs 

jelenség kiváltó okait, mégpedig úgy, hogy 

a jobb oktatási és egészségügyi 

szolgáltatásokon, valamint az 

17. elismeri, hogy annak ellenére, hogy 

2015-ben és 2016-ban jelentős 

költségvetési eszközöket mobilizáltak a 

migrációs és menekültügyi válság 

kezelésére, még nem találtak megoldást, 

sem az Unión belül, sem pedig azon kívül, 

a menekültek származási országaiban; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 

költségvetési eszközök nem elégségesek, 

és jelentős mértékű további forrást kell 

átcsoportosítani más költségvetési 

sorokról a válság kezeléséhez, mivel a 

menekültek és a migránsok számának 

növekedését nem lehet átmeneti 

jelenségnek tekinteni; hangsúlyozza, hogy 

hosszabb távú megoldásokat kell találni, 

nem csupán az éves költségvetési eljárás, 

hanem a TPK soron következő félidős 

felülvizsgálata során is; sürgeti a 

Bizottságot, hogy a migrációs válság, és a 

válság 2017-es költségvetésre gyakorolt 

hatásainak kezelése érdekében terjesszen 

elő egy közép- és hosszú távú politikai és 

pénzügyi tervet; megjegyzi, hogy a 

menekült-/migrációs kihívás kezelésére 

szolgáló valamennyi uniós finanszírozású 

intézkedést befektetésnek kell tekinteni; 

kiemeli, hogy kezelni kell a migrációs 

jelenség kiváltó okait, mégpedig úgy, hogy 

a jobb oktatási és egészségügyi 

szolgáltatásokon, valamint az 
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infrastrukturális beruházások nagyobb 

mértékű támogatásán keresztül javítják az 

életkörülményeket a migránsok származási 

országában, vagy ott, ahol először keresnek 

menedéket; hangsúlyozza, hogy a 

migrációs és menekültügyi válság 

finanszírozásának nem szabad aláásnia 

vagy hátráltatnia más fontos uniós 

politikák megvalósítását; 

infrastrukturális beruházások nagyobb 

mértékű támogatásán keresztül javítják az 

életkörülményeket a migránsok származási 

országában, vagy ott, ahol először keresnek 

menedéket; hangsúlyozza, hogy a 

migrációs és menekültügyi válság 

finanszírozásának nem szabad aláásnia 

vagy hátráltatnia más fontos uniós 

politikák megvalósítását; 

Or. en 



 

AM\1088368HU.doc  PE579.732v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0036/18 

Módosítás  18 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. üdvözli a törökországi menekülteket 

támogató tervezett, 3 milliárd euróval 

gazdálkodó eszköz alapelvét és 

célkitűzéseit, és sürgeti az összes 

tagállamot, hogy tartsák be politikai 

ígéretüket, és biztosítsanak megfelelő 

pénzügyi támogatást a törökországi 

menekülteket támogató eszköz 

csomagjának keretein belül; határozottan 

kitart amellett, hogy a politikai és 

intézményi nyomásgyakorlás összes 

formáját bevesse annak biztosítására, 

hogy a tagállamok eleget tegyenek a 

szíriai válság kezelésére szolgáló uniós 

regionális alaphoz, az afrikai stabilitással 

és az irreguláris migráció okainak 

kezelésével foglalkozó szükséghelyzeti 

alaphoz, valamint a törökországi 

menekülteket támogató eszközhöz való 

hozzájárulásuk tekintetében tett 

kötelezettségvállalásuknak; várja a 

Bizottság magyarázatát, hogy az uniós 

hozzájárulást miként lehetne rendelkezésre 

bocsátani a 2016-os és a 2017-es uniós 

költségvetések vonatkozó felső 

határértékeinek tiszteletben tartása mellett; 

bírálja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 

kizárták a Parlamentet az eszköz 

létrehozásáról és az uniós hozzájárulás 

mobilizálásáról folyó megbeszélésekből, 

ahogyan ezt a Bizottság azon bejelentése is 

21. aggodalmát fejezi ki a törökországi 

menekülteket támogató, 3 milliárd euróval 

gazdálkodó eszköz és annak a török 

hatóságok általi felhasználása miatt; 

felszólít e források mélyreható és 

következetes ellenőrzésére; kitart amellett, 

hogy a politikai és intézményi 

nyomásgyakorlás összes formáját bevesse 

annak biztosítására, hogy a tagállamok 

eleget tegyenek a szíriai válság kezelésére 

szolgáló uniós regionális alaphoz, az 

afrikai stabilitással és az irreguláris 

migráció okainak kezelésével foglalkozó 

szükséghelyzeti alaphoz, valamint a 

törökországi menekülteket támogató 

eszközhöz való hozzájárulásuk 

tekintetében tett 

kötelezettségvállalásuknak; várja a 

Bizottság magyarázatát, hogy az uniós 

hozzájárulást miként lehetne rendelkezésre 

bocsátani a 2016-os és a 2017-es uniós 

költségvetések vonatkozó felső 

határértékeinek tiszteletben tartása mellett; 

bírálja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 

kizárták a Parlamentet az eszköz 

létrehozásáról és az uniós hozzájárulás 

mobilizálásáról folyó megbeszélésekből, 

ahogyan ezt a Bizottság azon bejelentése is 

mutatja, mely szerint az uniós 

hozzájárulást a nemrégiben elfogadott 

2016-os költségvetésben végrehajtott 
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mutatja, mely szerint az uniós 

hozzájárulást a nemrégiben elfogadott 

2016-os költségvetésben végrehajtott 

átcsoportosítás, valamint a 2017-es 

költségvetési tartalék előzetes 

felhasználása révén kívánja finanszírozni; 

hangsúlyozza továbbá, hogy fokozni kell 

az EU külső kiadásainak hatását; felhívja a 

Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

javaslatokat arról, hogy miként lehet 

növelni az EU külső finanszírozási 

eszközei közötti szinergiákat, továbbá 

koherensebbé tenni stratégiai 

megközelítéseiket; úgy véli, hogy ezek az 

alapok, valamint a menekülteket támogató 

eszköz nincsenek az uniós költségvetésben, 

és azon kívül sem, ezért nem rendelkeznek 

a szükséges elszámoltathatósággal és a 

közösségi módszer által előírt 

demokratikus eljárással, ezért szoros 

figyelemmel kívánja követni az alapok és 

az eszköz létrehozását és működését; úgy 

véli, hogy a fentiek egyértelműen a 

Parlament költségvetési hatóság egyik 

ágaként meglévő jogainak megsértését 

jelentik; 

átcsoportosítás, valamint a 2017-es 

költségvetési tartalék előzetes 

felhasználása révén kívánja finanszírozni; 

hangsúlyozza továbbá, hogy fokozni kell 

az EU külső kiadásainak hatását; felhívja a 

Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

javaslatokat arról, hogy miként lehet 

növelni az EU külső finanszírozási 

eszközei közötti szinergiákat, továbbá 

koherensebbé tenni stratégiai 

megközelítéseiket; úgy véli, hogy ezek az 

alapok, valamint a menekülteket támogató 

eszköz nincsenek az uniós költségvetésben, 

és azon kívül sem, ezért nem rendelkeznek 

a szükséges elszámoltathatósággal és a 

közösségi módszer által előírt 

demokratikus eljárással, ezért szoros 

figyelemmel kívánja követni az alapok és 

az eszköz létrehozását és működését; úgy 

véli, hogy a fentiek egyértelműen a 

Parlament költségvetési hatóság egyik 

ágaként meglévő jogainak megsértését 

jelentik; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/19 

Módosítás  19 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. emlékeztet rá, hogy az európai 

strukturális és beruházási alapok 

végrehajtása 2017-ben várhatóan teljes 

gőzzel halad majd előre, és óva int attól, 

hogy a megnövekedett felhasználási 

arányhoz mérten kevés kifizetési 

előirányzatot állítsanak be a 

költségvetésbe; ösztönzi a Bizottságot, 

hogy költségvetési tervezetében a 

szükséges szintre állítsa be a kifizetéseket; 

aggodalmát fejezi ki az operatív 

programok kései elfogadása, valamint 

annak kockázata miatt, hogy a TPK 

második felében újabb kifizetetlen 

számlaállomány halmozódik fel; ösztönzi 

a Bizottságot, hogy aktívan működjön 

együtt a tagállamokkal, és sürgeti ez 

utóbbiakat, hogy tegyenek meg minden 

erőfeszítést a programért felelős 

hatóságok gyors kinevezésére, mivel az ő 

hiányuk volt a jelenlegi késedelmek fő 

oka; üdvözli, hogy a Bizottság erre 

irányuló kérés esetén készen áll a 

tagállamokkal való szoros 

együttműködésre, különösen az operatív 

programok szükséges kiigazítása terén, az 

európai strukturális és beruházási alapok, 

valamint a menekültválsághoz kapcsolódó 

belföldi kihívások közötti szinergiák 

megerősítése érdekében; 

25. kéri, hogy az Európai Unió 

költségvetésében ne növeljék a 

kötelezettségvállalási előirányzatokat 

mindaddig, amíg a fennmaradó kifizetési 

követelések tekintetében meglévő 

elmaradás teljesen ki nem egyenlítődik; 
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2.3.2016 A8-0036/20 

Módosítás  20 

Marco Zanni, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

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. ismételten hangsúlyozza, hogy 

támogatja a saját források rendszerének 

szükségszerű mélyreható reformját; 

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; 

Or. en 
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