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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.7.2017 A8-0249/9 

Módosítás  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9.  üdvözli, hogy a 2018-as 

költségvetési tervezet kiegészítő 

előirányzatot tartalmaz az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezésre, válaszul 

a Parlamentnek e program folytatására 

vonatkozó korábbi felhívásaira; ezzel 

párhuzamosan tudomásul veszi a 3/2017. 

sz. költségvetés-módosítási tervezetre 

vonatkozó javaslatot, amely 500 millió 

EUR kötelezettségvállalási előirányzatot 

foglal magában az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezésre, a Parlament és a 

Tanács által a 2017-es költségvetési 

egyeztetés során született 

megállapodásnak megfelelően; 

meggyőződése, hogy a javasolt összegek 

egyértelműen nem elegendőek ahhoz, 

hogy az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés elérje céljait, és úgy véli, 

hogy az ifjúsági munkanélküliség 

hatékony kezelése érdekében az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezésnek 

továbbra is hozzá kell járulnia a 

növekedésre és a foglalkoztatásra 

vonatkozó uniós prioritáshoz; ragaszkodik 

ahhoz, hogy hatékony választ kell adni az 

ifjúsági munkanélküliségre az egész 

Unióban, és kiemeli, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés tovább 

javítható és hatékonyabbá tehető, 

nevezetesen annak biztosításával, hogy 

9. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) nem 

nyújtott megoldást az ifjúsági 

munkanélküliségre; úgy véli, hogy a 

foglalkoztatási és szociálpolitikai 

kezdeményezéseknek elsősorban a 

tagállamoktól kell kiindulniuk, amelyek 

számára ezért az összes költségvetési és 

monetáris eszköz teljes körű 

felhasználását lehetővé kell tenni az 

összes uniós korlátozás felszámolása 

révén; 
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valódi európai hozzáadott értéket nyújt a 

tagállamok ifjúsági foglalkoztatási 

politikáihoz, és nem veszi át a korábbi 

nemzeti politikák finanszírozásának 

helyét; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Módosítás  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

az ENF 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. sajnálja, 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 

meg kellene fontolni az igazgatási 

kiadásokkal kapcsolatos megközelítés 

megváltoztatását, az uniós alkalmazottak 

legmagasabb fizetéseinek és nyugdíjainak 

csökkentésétől kezdve;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Módosítás  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

51 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

51. tudomásul veszi a decentralizált 

ügynökségek részesedésének +3,1 %-os 

növekedését a 2018. évi költségvetési 

tervezetben (a címzett bevételek nélkül) és 

a 146 új álláshelyet, de kiemeli, hogy 

jelentős különbségek vannak a „teljes 

kapacitással működő” ügynökségek (-11,2 

%) és az „új feladatokat ellátó 

ügynökségek” (+10,5%) között; feltételezi, 

hogy e számok megfelelően tükrözik azt a 

tényt, hogy 2013 óta a legtöbb 

ügynökségnél már lezárult az 5 %-os 

létszámcsökkentés vagy még meg is 

haladták azt (néhány ügynökségnél 2018-

ban valósul meg), miközben az 

ugyanebben az időszakban bekövetkezett 

létszámnövekedés a migrációval és a 

biztonsággal foglalkozó ügynökségeket 

(+183 álláshely), a pénzügyi felügyeleti 

ügynökségeket (+28 álláshely) és néhány, 

új feladatokkal megbízott ügynökséget 

(ERA, EASA, GSA) (+18 álláshely) 

érintette; megismétli a 2015. évi 

mentesítési jelentésben megfogalmazott 

felhívását források fenntartására és adott 

esetben kiegészítésére az ügynökségek – 

többek között az ügynökségek hálózata 

állandó titkárságának (amelynek neve 

most már Közös Támogató Hivatal) – 

megfelelő működésének biztosítása 

51. sajnálja a decentralizált 

ügynökségek részesedésének +3,1%-os 

növekedését a 2018. évi költségvetési 

tervezetben (a címzett bevételek nélkül) és 

a 146 új álláshelyet; 
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érdekében;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/12 

Módosítás  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  55a. elítéli az uniós ingatlanpolitika 

átláthatóságának és hatékonyságának 

hiányát; elítél minden arra irányuló 

kezdeményezést, hogy az adófizetők 

pénzéből több száz millió eurót költsenek 

a Paul-Henri Spaak (PHS) épületre, 

amelyre az uniós polgárok 1993-ban már 

1 milliárd eurót költöttek, és amely – az 

Európai Parlament Elnöksége szerint – 

mindössze 24 év után már elérte 

„életciklusa végét”; elutasítja a közpénzek 

minden további pazarlását, és felhív a 

teljes körű átláthatóság biztosítására az 

uniós polgárok számára az uniós kiadások 

tekintetében; 

Or. en 

 

 


