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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.7.2017 A8-0249/1 

Módosítás  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. úgy véli, hogy a Bizottság 

javaslatának lehetővé kell tennie az EU 

számára, hogy hozzájáruljon a 

fenntartható növekedéshez és a 

foglalkoztatáshoz, miközben biztosítja 

polgárai biztonságát is; hangsúlyozza, 

hogy annak érdekében, hogy egyidejűleg 

több válságra megfelelő és hatékony 

választ adhassunk, véget kell vetni a 

megszorító intézkedéseknek; emlékeztet a 

szolidaritás elvének tiszteletben tartására, 

és felhívja a Bizottságot, hogy a lehető 

legnagyobb mértékű megtakarítást hajtsa 

végre olyan projektek esetében, amelyek 

eddig nem mutattak fel valódi hozzáadott 

értéket; hangsúlyozza olyan projektek 

finanszírozásának fontosságát, amelyek 

valódi gazdasági, társadalmi és környezeti 

hozzáadott értéket biztosítanak a 

tagállamok számára, mivel a 

pénzeszközök nem használhatók 

ellentmondásos vagy felesleges projektek 

finanszírozására; hangsúlyozza, hogy sem 

az EU költségvetése, sem egyéb más 

pénzügyi eszköz nem használható a 

szervezett bűnözés vagy a terrorizmus által 

érintett tevékenységek finanszírozására;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Módosítás  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. elismerését fejezi ki az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az 

unióbeli és az EU területei közötti 

beruházási szakadék áthidalásában, 

valamint abban betöltött szerepéért, hogy 

segít jelentős gazdasági, környezeti és 

társadalmi hozzáadott értéket biztosító, 

stratégiai beruházásokat megvalósítani; 

ezért támogatja annak 2020-ig való 

meghosszabbítását; kiemeli az ESBA kkv-

keretében a források gyors felvételét és 

üdvözli annak tervezett növelését; sajnálja 

azonban, hogy nem alkalmaznak 

holisztikus megközelítést a kkv-k 

támogatását illetően, amely lehetővé tenné 

az összes rendelkezésre álló forrás 

egyértelmű áttekintését; kitart a jelenleg 

zajló jogalkotási tárgyalások során 

képviselt azon álláspontja mellett, hogy 

nem szabad tovább csökkenteni a meglévő 

uniós programokat az alap 

meghosszabbítása érdekében; úgy véli, 

hogy az ESBA, amelynek garanciaalapját 

főként az uniós költségvetés révén 

finanszírozzák, nem támogathat a nem 

együttműködő joghatóságokra vonatkozó 

uniós jegyzéken szereplő országokban és 

területeken letelepedett vagy bejegyzett 

szervezeteket, vagy amelyek nem 

működnek együtt az Unióval az 

átláthatósággal és az információcserével 

6. hangsúlyozza, hogy az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) nem 

bizonyult hatékonynak az európai 

beruházási szakadék mérséklése terén, és 

hogy az eddig elért eredmények nem 

jelentősek, és a meglévő EBB-

programokkal összevetve nem nyújtanak 

addicionalitást vagy gazdasági, környezeti 

és társadalmi hozzáadott értéket; 

helyteleníti a Bizottságnak az ESBA 2020-

ig történő meghosszabbítására irányuló 

javaslatát; sajnálja, hogy nem alkalmaznak 

holisztikus megközelítést a kkv-k 

támogatását illetően, amely lehetővé tenné 

az összes rendelkezésre álló forrás 

egyértelmű áttekintését; kitart a jelenleg 

zajló jogalkotási tárgyalások során 

képviselt azon álláspontja mellett, hogy 

nem szabad tovább csökkenteni a meglévő 

uniós programokat az ESBA 

meghosszabbítása érdekében; úgy véli, 

hogy az ESBA, amelynek garanciaalapját 

főként az uniós költségvetés révén 

finanszírozzák, nem támogathat a nem 

együttműködő joghatóságokra vonatkozó 

uniós jegyzéken szereplő országokban és 

területeken letelepedett vagy bejegyzett 

szervezeteket, vagy amelyek nem 

működnek együtt az Unióval az 

átláthatósággal és az információcserével 

kapcsolatos, nemzetközileg elfogadott 
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kapcsolatos, nemzetközileg elfogadott 

adóügyi standardok és uniós jogszabályok 

alkalmazása terén;  

adóügyi standardok és uniós jogszabályok 

alkalmazása terén;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Módosítás  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. tudomásul veszi, hogy a Bizottság 

nem tett eleget a Parlament azon 

kérésének, hogy terjesszen elő értékelést és 

megfelelő javaslatokat a „18. születésnapi 

európai Interrail-bérletre”; úgy véli, hogy 

az ilyen javaslatokban benne rejlik az 

európai öntudat és identitás fokozásának 

lehetősége; hangsúlyozza azonban, hogy 

az új projekteket új pénzügyi forrásokból 

kell finanszírozni anélkül, hogy hatást 

gyakorolnának meglévő programokra, és 

társadalmi szempontból a lehető 

leginkluzívabbnak kell lenniük; 

megismétli a Bizottsághoz intézett azon 

korábbi felhívását, hogy terjesszen elő 

megfelelő javaslatokat e tekintetben; 

8. tudomásul veszi, hogy a Bizottság 

nem tett eleget a Parlament azon 

kérésének, hogy terjesszen elő értékelést és 

megfelelő javaslatokat a „18. születésnapi 

európai Interrail-bérletre”; úgy véli, hogy 

egy ilyen program nem finanszírozható 

más sikeres uniós programok kárára, és 

hogy annak társadalmi szempontból a 

lehető leginkluzívabbnak kell lennie; 

szándékában áll felszólítani arra, hogy 

biztosítsanak célzottabb finanszírozást a 

program számára a 2018-as 

költségvetésben, valamint értékeljék ki a 

működését és azt, hogy milyen hozzáadott 

értéket nyújt a fiatalabb generáció 

számára; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Módosítás  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  16a. üdvözli a 2017. évi 4. költségvetés-

módosítási tervezetet, amely 

1 196 797 579 eurónak az Európai 

Szolidaritási Alapból történő 

igénybevételére irányul Olaszország 

támogatására a 2016. augusztus és 2017. 

január között Abruzzo, Lazio, Marche és 

Umbria régiókban bekövetkezett 

földrengések kapcsán; kéri a költségvetés-

módosítási tervezet gyors jóváhagyását; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Módosítás  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. hangsúlyozza annak szükségességét, 

hogy a 2014–2020 közötti időszak 

programjainak végrehajtása teljes 

sebességgel haladjon, és határozottan úgy 

véli, hogy a jövőben kerülni kell a 

kifizetetlen számlák normálistól eltérő 

mértékű felhalmozódását; e tekintetben 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy kiemelt feladatként oldják meg a 

nemzeti irányító és igazoló hatóságok 

késedelmes kijelölésével kapcsolatos 

lezáratlan kérdéseket, valamint a kifizetés 

iránti kérelmek benyújtását akadályozó 

tényezőket; őszintén reméli, hogy a 2018-

as költségvetésben mind a nemzeti 

hatóságok, mind a Bizottság javították a 

kifizetési igényekre vonatkozó 

becsléseiket, és hogy a kifizetési 

előirányzatok javasolt szintjét teljes körűen 

végrehajtják; elismeri, hogy a jelenlegi 

alacsony végrehajtási arány egyik oka az 

uniós intézmények közötti, a jogalappal 

kapcsolatos tárgyalások elhúzódása; 

26. hangsúlyozza annak szükségességét, 

hogy a 2014–2020 közötti időszak 

programjainak végrehajtása teljes 

sebességgel haladjon, és határozottan úgy 

véli, hogy a jövőben kerülni kell a 

kifizetetlen számlák normálistól eltérő 

mértékű felhalmozódását; e tekintetben 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy kiemelt feladatként oldják meg a 

nemzeti irányító és igazoló hatóságok 

késedelmes kijelölésével kapcsolatos 

lezáratlan kérdéseket, valamint a kifizetés 

iránti kérelmek benyújtását akadályozó 

tényezőket; őszintén reméli, hogy a 2018-

as költségvetésben mind a nemzeti 

hatóságok, mind a Bizottság javították a 

kifizetési igényekre vonatkozó 

becsléseiket, és hogy a kifizetési 

előirányzatok javasolt szintjét teljes körűen 

végrehajtják; elismeri, hogy a jelenlegi 

alacsony végrehajtási arány egyik oka az 

uniós intézmények közötti, a jogalappal 

kapcsolatos tárgyalások elhúzódása; 

hangsúlyozza, hogy mennyire fontos 

fontolóra venni annak a lehetőségét, hogy 

a fenntartható újjáépítési és 

földrengésbiztos beruházásokat, például 

azokat, melyeket az esb-alapokból 

társfinanszíroznak és az 5. tematikus 

célkitűzéshez („Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés 
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és -kezelés előmozdítása”) tartoznak, a 

stabilitási és növekedési paktum keretében 

kizárják a nemzeti államháztartási hiány 

számításából; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Módosítás  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  35a. sajnálja, hogy ez idáig nem hoztak 

létre hatékony újraelosztási rendszert, és 

azt, hogy ez aránytalan terhet ró egyes 

tagállamokra, nevezetesen Olaszországra 

és Görögországra; emlékeztet arra, hogy 

361 678 menekült és migráns érkezett az 

EU-ba 2016-ban, közülük 181 405 

Olaszországba és 173 447 Görögországba, 

és hogy 2017-ben Olaszország fogadta be 

az EU-ba érkezett menekültek és 

migránsok 85%-át; sajnálja, hogy 

Olaszország eddig csupán 147,6 millió 

eurót kapott a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alaptól, ami az országnak a 

migrációs válság kezelésére szánt teljes 

kiadásainak csupán 3%-a; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Módosítás  7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. megállapítja, hogy az 5. fejezet 

kiadásait – a 2017-es költségvetéshez 

képest 3,1%-kal – 9682,4 millió euróra 

növelték (+287,9 millió EUR); megjegyzi, 

hogy e nominális növekedés több mint 

egyharmada a nyugdíjakhoz szükséges 

pótlólagos előirányzatokkal magyarázható 

(+108,5 millió EUR); tudomásul veszi, 

hogy a pótlólagos előirányzatokat 

elsősorban a nyugdíjasok számának 

várható emelkedése eredményezi (+4,2%); 

tudomásul veszi továbbá, hogy a 

nyugdíjasok száma várhatóan növekedni 

fog az elkövetkező években; tudomásul 

veszi az igazgatási kiadások szigorú 

megközelítését és a bérekhez nem 

kapcsolódó összes kiadás nominális 

befagyasztását;  

48. megállapítja, hogy az 5. fejezet 

kiadásait – a 2017-es költségvetéshez 

képest 3,1%-kal – 9682,4 millió euróra 

növelték (+287,9 millió EUR); megjegyzi, 

hogy e nominális növekedés több mint 

egyharmada a nyugdíjakhoz szükséges 

pótlólagos előirányzatokkal magyarázható 

(+108,5 millió EUR); tudomásul veszi, 

hogy a pótlólagos előirányzatokat 

elsősorban a nyugdíjasok számának 

várható emelkedése eredményezi (+4,2%); 

tudomásul veszi továbbá, hogy a 

nyugdíjasok száma várhatóan növekedni 

fog az elkövetkező években; úgy véli, hogy 

az EP-képviselők nyugdíjrendszerének 

felülvizsgálatára van szükség 

nyugdíjjogosultságaik és az egyes 

tagállamok átlagos állampolgáraira 

kiterjedő szociális biztonsági rendszerek 

összhangba hozása érdekében; tudomásul 

veszi az igazgatási kiadások szigorú 

megközelítését és a bérekhez nem 

kapcsolódó összes kiadás nominális 

befagyasztását;  

Or. en 

 

 


