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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.3.2016 A8-0036/35 

Módosítás  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, Fabio 

De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  7a. visszautasítja a közösségi 

költségvetésnek a militarista és 

neoliberális EU finanszírozására való 

bármely felhasználását; kiáll amellett, 

hogy alternatív programra van szükség, 

amely támogatja a fenntartható fejlődést, 

valamint a progresszív béreken, a 

jogokkal járó teljes foglalkoztatáson, a 

szociális ellátásokon, a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés felszámolásán és 

egy szorosabb gazdasági és szociális 

kohézión alapuló, megerősödött, 

környezetbarát belső keresletet; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0036/36 

Módosítás  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Stelios 

Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. hangsúlyozza, hogy a valódi gazdasági 

és társadalmi kohézió céljának elérése 

érdekében a közösségi költségvetést úgy 

kellene felhasználni, hogy elsőbbséget 

élvezzenek a társadalmi fejlődésen, az 

egyes országok lehetőségeinek 

megőrzésén és előmozdításán, a 

munkahelyteremtésen, a természeti 

erőforrások fenntartható felhasználásán 

és a környezetvédelmen alapuló tényleges 

gazdasági és társadalmi kohéziót erősítő 

politikák; elutasítja a „pénzügyi stabilitási 

szerződést”, a gazdaságirányítást és az 

Euró Plusz Paktumot, melyek uniós és 

tagállami szinten is még szigorúbb 

megszorító intézkedéseken alapulnak, 

illetve fenntartják ezeket, és amelyek 

elmélyítik a jelenlegi gazdasági és 

társadalmi válságot, különösen a 

nehezebb gazdasági és társadalmi 

helyzetben lévő országokban; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/37 

Módosítás  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Marisa Matias, Fabio 

De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8b. úgy véli, hogy a fenntartható 

gazdasági növekedés, a munkanélküliség, 

a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 

(bérezésbeli) egyenlőtlenségek 

problémájának tényleges kezeléséhez 

szakítani kell a jelenlegi uniós 

politikákkal; hangsúlyozza, hogy új 

stratégiára van szükség Európa új útjának 

kijelöléséhez, amely a teljes 

foglalkoztatottsághoz, tisztességes 

munkahelyekhez, megélhetést biztosító 

bérekhez, társadalmi és gazdasági 

kohézióhoz, valamint a mindenki számára 

legmagasabb életszínvonalat garantáló 

szociális védelemhez vezet, egy olyan 

úthoz, amely egyrészt figyelembe veszi a 

tagállamok, különösen a kevésbé fejlettek 

fejlesztési szükségleteit, másrészt 

előmozdítja a tényleges konvergenciát, 

hozzájárulva a tagállamok közötti 

fejlettségi különbségek és a gazdasági, 

társadalmi és regionális téren fennálló 

egyenlőtlenségek csökkentéséhez; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/38 

Módosítás  38 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina 

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza, hogy a 2017-es 

költségvetésre hatást gyakorolnak a belső 

és külső biztonsági kihívások, melyek 

terrorfenyegetettség vagy szélsőségesség 

formáját is ölthetik, valamint az Unió és a 

tagállamok közös menetrendjének 

végrehajtása, amely a szabadságon, a 

biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló uniós térség biztosítására irányul; 

hangsúlyozza e tekintetben az uniós 

költségvetési eszközök, például a Belső 

Biztonsági Alap fontosságát a legnagyobb 

jelentőségű kihívások kezelésében és a 

határokon átnyúló operatív 

együttműködés javításában; 

törölve 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/39 

Módosítás  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15a. felhívja a Bizottságot, hogy 

biztosítson tényleges prioritást a 

szegénység elleni küzdelemnek a 

szegénység csökkentésére irányuló 

speciális fellépéseket és olyan 

megoldásokat előterjesztve, melyek révén 

az EU költségvetése – a politika 

népszerűsítésére előirányzott több millió 

euró mellett – kiegészítheti a tagállami 

szintű intézkedéseket; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/40 

Módosítás  40 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  17a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy sok 

bejelentés érkezik a menedékkérőket és 

menekülteket a – különösen az uniós 

pénzügyi támogatásból részesülő – 

befogadóközpontokban érő embertelen 

bánásmódról és fogadtatásuk 

körülményeiről; rámutat különösen az 

írországi közvetlen ellátóközpontokban, 

valamint az olaszországi lapedusai és 

pozzallói első befogadóállomásokban 

uralkodó aggasztó helyzetre; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/41 

Módosítás  41 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina 

Anderson, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  17b. mélységes aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy nincs biztosítva a kísérő 

nélküli kiskorúak védelme a biztonságos 

helyre való megérkezésükig, és alapos 

kivizsgálást kér az Europol által jelentett 

10 000 eltűnt gyermek esetében; kéri, 

hogy alaposan vizsgáljanak ki a migráció, 

a menekültügy és a határigazgatás 

területén hozott minden – különösen 

uniós pénzügyi támogatásban részesülő és 

a tagállamok által támogatott – 

intézkedést annak ellenőrzése céljából, 

hogy azok megfelelnek-e az uniós és a 

nemzetközi jognak, különösen az ENSZ 

emberi jogi chartájának, a menekültek 

helyzetére vonatkozó 1951. évi 

egyezménynek, a gyermek jogairól szóló 

egyezménynek, az emberi jogok európai 

egyezményének és az EU Alapjogi 

Chartájának; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/42 

Módosítás  42 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Sofia 

Sakorafa, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Martina Anderson, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, Martina 

Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. hangsúlyozza az áttelepítési 

rendszerekre, áthelyezési eljárásokra és a 

visszatérési műveletekre nyújtott 

finanszírozás növelésének fontosságát, 

különösen a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap (AMIF) keretében, hogy 

egy hatékony európai menekültügyi és 

migrációs politika jöjjön létre, egyidejűleg 

megakadályozva és csökkentve az 

irreguláris migrációt; hangsúlyozza, hogy 

az uniós költségvetésben lehetőségeket kell 

teremteni arra, hogy az Afrikai Unióval, az 

Arab Ligával és az UNHCR-rel 

együttműködve áttelepítési területeket és 

biztonságos övezeteket hozzanak létre az 

afrikai kontinensen és a Közel-Keleten; 

18. kiemeli, hogy biztosítani és garantálni 

kell, hogy az emberi jogokat, a polgári 

jogokat és szabadságokat, a szociális 

védelmet, beleértve a 

legkiszolgáltatottabbak védelmét, az 

egészségügyi ellátást és a szociális és 

pénzbeli ellátásokat is, a nemzetközi jogot 

teljes körűen tiszteletben tartva 

érvényesítsék, különös tekintettel az ENSZ 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára 

és a menekültek helyzetére vonatkozó 

1951. évi egyezményre, a gyermek jogairól 

szóló egyezményre, az emberi jogok 

európai egyezményére és az EU Alapjogi 

Chartára; hangsúlyozza az áttelepítési 

rendszerekre és áthelyezési eljárásokra 

nyújtott finanszírozás növelésének 

fontosságát, különösen a Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) 

keretében, annak érdekében, hogy 

szolidaritáson alapuló európai 

menekültügyi és migrációs politika jöjjön 

létre, mivel csak biztonságos és jogi 

eszközökkel lehet az irreguláris migrációt 

megelőzni és csökkenteni; hangsúlyozza, 



 

AM\1088422HU.doc  PE579.732v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

hogy az uniós költségvetésben – akár új 

pénzügyi eszközök létrehozása révén – 

lehetőségeket kell teremteni arra, hogy az 

Afrikai Unióval, az Arab Ligával és az 

UNHCR-rel együttműködve áttelepítési 

területeket és biztonságos övezeteket 

hozzanak létre az afrikai kontinensen és a 

Közel-Keleten; rámutat arra, hogy ez nem 

mentesíti az EU-t az alól, hogy kivegye 

megfelelő részét a menekültek 

befogadásából; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/43 

Módosítás  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  26a. kéri az Európa 2020 stratégiának 

egy, a fenti alapelveken alapuló „európai 

szolidaritási és fenntartható fejlődési 

stratégiával” történő felváltását, amely új 

gazdasági, szociális és környezetvédelmi 

politikákon alapul, és ösztönzi az alábbi 

területekre irányuló befektetéseket: 

 i. a munka minősége minden szempontból 

(fizetések, stabilitás, munkakörülmények 

és képzés) és a képzettségek fejlesztése a 

magasan képzett és szakértelemmel 

rendelkező munkaerő létrehozása 

érdekében, 

 ii. az alapvető és az ipart támogató 

infrastruktúra, 

 iii. közszolgáltatások, azok minőségének 

javítása érdekében, 

 iv. erős kohéziós politika, a szociális és 

gazdasági kohézió előmozdítása 

érdekében, 

 v. környezetvédelem és a természeti 

erőforrások védelme, 

 vi. munkavédelmi, szociális, 

környezetvédelmi és biztonsági előírások a 

legmagasabb színtű előírások teljesítésére 
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irányuló harmonizáció elérése érdekében, 

 vii. szociális gazdaság; 

 viii. szociális gondoskodás a szegénység 

felszámolása és a társadalmi kirekesztés 

elleni küzdelem érdekében; 

 ix. (állami) kutatás és innováció, a 

mindenki számára elérhető előnyök 

érdekében, 

 x. a kultúra és a polgári részvétel 

előmozdítása, 

 xi. a gazdaság anyagfüggőségének 

fokozatos csökkentése; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/44 

Módosítás  44 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  26b. támogatási programok kialakítását 

sürgeti azon tagállamok számára, amelyek 

tárgyalni kívánnak az euróövezetből való 

kilépésről, annak alapján, hogy tagságuk 

fenntarthatatlan, továbbá elviselhetetlen 

terhet jelent; úgy ítéli meg, hogy ezeknek 

a programoknak megfelelő ellentételezést 

kell nyújtaniuk a közös valuta használata 

által okozott társadalmi és gazdasági 

károkért; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/45 

Módosítás  45 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL 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 

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; 

ragaszkodik ahhoz, hogy új saját 

forrásokkal kell ellátni az EU-t, egyebek 

mellett a pénzügyi tranzakciók 

megadóztatásán és az adókijátszásban 

részt vevő multinacionális vállalatok 
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megfelelő adóztatásán alapuló új sajátos 

forrásokkal; úgy véli, hogy ez megfelelő 

választ adna az uniós polgárok nagy 

többségének óhajára; úgy véli, hogy egy 

teljesen független uniós költségvetés 

létrehozása érdekében valódi saját 

forrásokra van szükség; 

Or. en 

 

 


