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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.7.2017 A8-0249/13 

Módosítás  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. emlékeztet arra, hogy 2017. 

március 15-i állásfoglalásában a Parlament 

megerősítette, hogy a fenntartható 

növekedés, a tisztességes, minőségi és 

stabil foglalkoztatás, a társadalmi-

gazdasági kohézió, a biztonság, a migráció 

és az éghajlatváltozás a legfontosabb 

kérdések és a főbb prioritások az EU 2018-

as költségvetésében; 

1. emlékeztet arra, hogy 2017. 

március 15-i állásfoglalásában a Parlament 

megerősítette, hogy a fenntartható 

növekedés, a tisztességes, minőségi és 

stabil foglalkoztatás, a társadalmi-

gazdasági kohézió, a migráció és az 

éghajlatváltozás a legfontosabb kérdések és 

a főbb prioritások az EU 2018-as 

költségvetésében; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Módosítás  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL 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 az EU-t érintő 

válság a Lisszaboni Szerződés és a 

korábbi szerződések által meghatározott 

keret következménye, és hogy ezt a 

helyzetet nem lehet orvosolni a jelenlegi 

keretek között; felhívja a figyelmet arra, 

hogy az integrációt szabályozó 

szerződések visszafordíthatók, különös 

tekintettel a Lisszaboni Szerződés 

hatályon kívül helyezésére, a költségvetési 

paktummal és a stabilitásról, a 

koordinációról és a kormányzásról szóló 

szerződés visszavonásával együtt a 

Gazdasági és Monetáris Unión belül 

(hatos csomag és kettes csomag); kéri, 

hogy az Európai Tanács hívjon össze 

kormányközi konferenciát a szerződések 

visszafordíthatósága és hatályon kívül 

helyezése tekintetében; hangsúlyozza, 

hogy sürgősen szükség van arra, hogy a 

tagállamok újra eldönthessék, hogy 

melyek a saját igényeikhez legjobban 

igazodó gazdaságpolitikák;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Módosítás  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1b. hangsúlyozza, hogy az adósság 

szintje számos uniós országban a világon 

a legmagasabbak közé tartozik; ezért kéri 

a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

kezdeményezzék és támogassák az 

államadósság újratárgyalásának 

folyamatát (ami az érintett összegeket, a 

lejáratot és a kamatlábakat illeti), 

valamint spekulatív és illegitim 

alkotóelemének törlését a 

legeladósodottabb országokban, hogy az 

adósságszolgálat összeegyeztethető legyen 

a gazdasági és társadalmi fejlődéssel; 

megjegyzi, hogy a tagállamok gazdasági 

fellendülése lehetetlen adósságelengedés 

nélkül; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Módosítás  16 

Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1c. felszólít egy olyan vészhelyzeti terv 

kidolgozására, amely támogatja azokat az 

országokat, amelyekben a trojka 

beavatkozott, és ehhez a tervhez pénzügyi 

forrásokat biztosít, és biztosítja a 

szükséges kivételeket az egységes piac és a 

közös politikák működése terén; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Módosítás  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. úgy véli, hogy a Bizottság javaslata 

általánosságban jó kiindulópont az idei 

tárgyalásokhoz, figyelembe véve, hogy a 

2018-as uniós költségvetésnek lehetővé 

kell tennie az EU számára, hogy továbbra 

is hozzájáruljon a növekedéshez és a 

foglalkoztatáshoz, miközben biztosítja 

polgárai biztonságát is; sajnálja, hogy a 

Bizottság javaslata nem felel meg teljes 

mértékben a Parlament éghajlatváltozás 

elleni fellépésre irányuló felhívásának; 

2. úgy véli, hogy a Bizottság javaslata 

általánosságban jó kiindulópont az idei 

tárgyalásokhoz, figyelembe véve, hogy a 

2018-as uniós költségvetésnek lehetővé 

kell tennie az EU számára, hogy továbbra 

is hozzájáruljon a növekedéshez és a 

foglalkoztatáshoz, miközben biztosítja 

polgárai társadalmi integrációját is; 

sajnálja, hogy a Bizottság javaslata nem 

felel meg teljes mértékben a Parlament 

éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló 

felhívásának; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

3.7.2017 A8-0249/18 

Módosítás  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. üdvözli a Bizottság azon döntését, 

hogy a költségvetési tervezet tartalmazza a 

2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keret félidős 

felülvizsgálatának eredményeit, már a 

Tanács általi hivatalos elfogadása előtt, 

amivel a Bizottság egyértelműen jelzi a 

többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának 

fontosságát, valamint az uniós költségvetés 

nagyobb rugalmasságának szükségességét, 

amely lehetővé teheti az Unió számára, 

hogy hatékonyan reagáljon az új 

vészhelyzetekre és finanszírozza politikai 

prioritásait; 

3. üdvözli a Bizottság azon döntését, 

hogy a költségvetési tervezet tartalmazza a 

2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keret félidős 

felülvizsgálatának eredményeit, már a 

Tanács általi hivatalos elfogadása előtt, 

amivel a Bizottság egyértelműen jelzi a 

többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának 

fontosságát, valamint az uniós költségvetés 

nagyobb rugalmasságának szükségességét, 

amely lehetővé teheti az Unió számára, 

hogy hatékonyan reagáljon az új 

vészhelyzetekre és finanszírozza politikai 

prioritásait az egyesült királyságbeli 2017. 

június 8-i választásokat követően; 

hangsúlyozza továbbá, hogy egyedi 

intézkedésekre van szükség azon régiók, 

elsősorban Írország támogatásának 

biztosításához, amelyeket különösen 

érinteni fog az Egyesült Királyságnak az 

Unióból történő tárgyalásos kilépése; 

Or. en 



 

AM\1130095HU.docx  PE605.585v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

3.7.2017 A8-0249/19 

Módosítás  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. külön támogatási programok 

kialakítását kéri olyan országok számára, 

amelyek úgy ítélik meg, hogy az 

euróövezetbeli tagság fenntarthatatlanná 

és elviselhetetlenné vált, megfelelő 

kártérítésről rendelkezve az okozott 

veszteségekért, az egységes 

valutaövezetből való tárgyalásos kilépés 

keretén belül azon országok számára, 

amelyek így kívánnak tenni; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Módosítás  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. megismétli szilárd meggyőződését, 

hogy az EU-ban a fenntartható növekedés 

eléréséhez, valamint a stabil és színvonalas 

munkahelyek létrehozásához 

kulcsfontosságú a kutatásba, az 

innovációba, az infrastruktúrába, az 

oktatásba és a kkv-kba való beruházások 

fokozása; üdvözli e tekintetben a Horizont 

2020, az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz és az Erasmus+ megerősítésére tett 

javaslatot, mivel e programok közvetlenül 

hozzá fognak járulni e célok 

megvalósításához; úgy véli azonban, hogy 

további megerősítésekre lesz szükség, 

különös tekintettel az e szakpolitikák 

finanszírozásában az ESBA-finanszírozás 

javára végrehajtott csökkentésekre; 

4. megismétli szilárd meggyőződését, 

hogy az EU-ban a fenntartható növekedés 

eléréséhez, valamint a stabil és színvonalas 

munkahelyek létrehozásához 

kulcsfontosságú a kutatásba, az 

innovációba, az infrastruktúrába, az 

oktatásba és a kkv-kba való beruházások 

fokozása; üdvözli e tekintetben a Horizont 

2020, az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz és az Erasmus+ megerősítésére tett 

javaslatot, mivel e programok közvetlenül 

hozzá fognak járulni e célok 

megvalósításához; úgy véli azonban, hogy 

további megerősítésekre lesz szükség, 

különös tekintettel az e szakpolitikák 

finanszírozásában az ESBA-finanszírozás 

javára végrehajtott csökkentésekre; 

kiemeli, hogy az ilyen intézkedések, 

amennyiben azokat megalapozott 

szakpolitikák és a közszféra megerősítését 

célzó beruházások kísérik, végül 

előmozdíthatják a beruházási szakadék, 

valamint a régiók és a tagállamok közötti 

különbségek csökkentését, és ezáltal 

hozzájárulhatnak az EU jólétéhez; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Módosítás  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. úgy véli, hogy a bankuniót 

létrehozó jogszabályok kizárólag a nagy 

uniós pénzügyitőke-ágazat érdekeit 

szolgálják és sértik az alapvető 

demokratikus elveket; szorgalmazza a 

bankuniót létrehozó jogszabályok 

hatályon kívül helyezését, és szükségesnek 

tartja a nyilvánosság bankrendszer feletti 

demokratikus ellenőrzésének biztosítását; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Módosítás  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

2018. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2017/2043(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. emlékeztet arra, hogy az Európai 

Számvevőszék a 19/2016. sz. és az 5/2015. 

sz. különjelentésében arra a 

következtetésre jutott, hogy a megosztott 

irányítás alatt álló uniós pénzügyi 

eszközök, ideértve az ESBA-t is, túl voltak 

tőkésítve, és küzdöttek, hogy ellenőrzésük 

alatt tartsák a költségeket/díjakat, 

magántőkét vonzzanak be és újra 

felhasználják a pénzügyi támogatást; 

megjegyzi ezenkívül, hogy az Európai 

Számvevőszék szerint és az EBB által 

rendelkezésre bocsátott adatok és 

becslések alapján a jelenlegi garancia 

elegendő az infrastrukturális és 

innovációs keret működésének további 

időszakára, ehelyett kizárólag a kkv-keret 

számára nyújtott uniós garancia 

növelésének fontolóra vételét javasolja, 

mivel ez csökkentené az ESBA és más 

pénzügyi eszközök közötti töredezettséget; 

Or. en 

 

 


