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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 

régiók és a peremterületek különleges 

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; 

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 régiók és a peremterületek 

különleges helyzetét; 
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helyzetét, és úgy véli, hogy a tagállamok 

strukturális hiányának kiszámításakor 

nem szabad figyelembe venni az általuk az 

uniós költségvetéshez nyújtott 

hozzájárulást; 

Or. en 

 


