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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.7.2017 A8-0249/23 

Módosítás  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, 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 

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 

kapcsolatos, nemzetközileg elfogadott 

6. kitart az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) bírálása és 

kifogásolása mellett, mivel annak nem 

sikerült áthidalnia az EU területei közötti 

beruházási szakadékot;  kitart amellett, 

hogy inkább egy nagyszabású és 

nagyratörőbb közberuházási tervet kellett 

volna bevezetni szerte az EU-ban olyan 

stratégiai és strukturális beruházások 

végrehajtásának elősegítése érdekében, 

amelyek jelentős gazdasági, állami, 

környezeti és társadalmi hozzáadott 

értéket biztosítanak. 
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adóügyi standardok és uniós jogszabályok 

alkalmazása terén; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Módosítás  24 

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 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. elismeréssel veszi tudomásul a 

védelmi kutatás, technológiai fejlesztés és 

beszerzés terén zajló uniós 

kezdeményezéseket, amelyek hozzá fognak 

járulni a méretgazdaságosság eléréséhez 

az ágazatban és ezáltal a tagállamok 

közötti nagyobb koordinációhoz e téren, 

és ha azokat megfelelően dolgozzák ki, 

észszerűbb védelmi kiadásokat és 

megtakarításokat eredményeznek nemzeti 

szinten; hangsúlyozza, hogy javítani kell a 

versenyképességet és az innovációt az 

európai védelmi ipar területén; emlékeztet 

azon korábbi álláspontjára, miszerint az e 

téren indított új kezdeményezéseket 

kiegészítő forrásokból kell finanszírozni 

és nem érinthetnek hátrányosan meglévő 

programokat, így az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközt sem; 

törölve 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Módosítás  25 

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 

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 

az ilyen javaslatok – jóllehet növelhetik az 

európai öntudatot – nem elegendőek, és 

kitart amellett, hogy a társadalmi 

integrációt elősegítő, fenntartható és 

stabil munkahelyek létrehozása révén a 

társadalmi különbségek csökkentését 

célzó programokra van szükség; 

hangsúlyozza azonban, hogy az új 

projekteket új pénzügyi forrásokból kell 

finanszírozni, és kéri az összes olyan 

meglévő program megerősítését, amely a 

társadalmi befogadás és integráció 

előmozdítását célozza; megismétli a 

Bizottsághoz intézett azon korábbi 

felhívását, hogy terjesszen elő megfelelő 

javaslatokat e tekintetben; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Módosítás  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, 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 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 8a. mély sajnálatát fejezi ki a javasolt 

európai szociális pillér és az Európa 

szociális dimenziójáról szóló vitaanyag 

miatt, melyek félrevezetők és homályosak, 

és el kívánják vonni a figyelmet azokról a 

megszorító politikákról, amelyek nagyban 

hozzájárultak az EU-ban a súlyos 

gazdasági válság kialakulásához, a 

bizonytalan foglalkoztatáshoz, valamint a 

nők és a férfiak közötti 

egyenlőtlenségekhez;  elítéli az európai 

szociális pillér intézmények közötti 

kihirdetésére vonatkozó javaslatot, mivel 

az uniós szinten általánosan alacsony 

szintű szociális jogokat kíván bevezetni, 

gyengítve a munkavállalók munkavállalói 

és szociális jogait, tovább mélyítve a 

polgárok kihasználását és elszegényítését, 

és ezzel egyidejűleg olyan antiszociális és 

nem demokratikus eszközök 

legitimizálására törekedve, mint a 

gazdasági kormányzási keret, az európai 

szemeszter és a költségvetési paktum; úgy 

véli, hogy tényleges szociális politikákat 

csak egy olyan Európa tud megvalósítani, 

amely elszakad a megszorító intézkedések 

keretétől és a versenyen, liberalizáción és 

munkaerő-piaci dereguláción alapuló 

szakpolitikáktól, amelyek aláássák a 

szociális és munkavállalói jogokat a 

tagállamokban, és leszorítják a béreket; 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Módosítás  27 

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 

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 valódi európai 

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 hatékonyan kezelje az ifjúsági 

munkanélküliséget;  ragaszkodik ahhoz, 

hogy hatékony választ kell adni az ifjúsági 

munkanélküliségre az egész Európai 

Unióban; kiemeli, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezésnek több 

forrásra van szüksége az ifjúsági 

munkanélküliség hatékony kezelése 

érdekében, és felhívja a Bizottságot és a 

Tanácsot, hogy jelentős mértékben 

növeljék az előirányzatokat; 

hangsúlyozza, hogy csak egy megalapozott 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
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hozzáadott értéket nyújt a tagállamok 

ifjúsági foglalkoztatási politikáihoz, és nem 

veszi át a korábbi nemzeti politikák 

finanszírozásának helyét; 

rendelkezik azzal a potenciállal, hogy 

hozzájáruljon a növekedésre és a 

tisztességes, minőségi és hosszú távú 

munkahelyteremtésre és képzésre 

vonatkozó elsődleges uniós 

célkitűzésekhez; kiemeli, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezést jelentős 

mértékben erősíteni és javítani kell, hogy 

valódi európai hozzáadott értéket nyújtson 

a tagállamok ifjúsági foglalkoztatási 

politikáihoz, és hangsúlyozza, hogy a 

kezdeményezés nem veszi át a korábbi 

nemzeti politikák finanszírozásának helyét; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Módosítás  28 

Martina Michels, 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 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10a. komoly aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy az uniós pénzügyek jövőjéről 

szóló bizottsági vitaanyag javaslatot tesz a 

kohéziós politika finanszírozásának 

csökkentésére, a finanszírozás és a 

gazdasági kormányzás, az európai 

szemeszter, valamint az úgynevezett 

strukturális reformok szorosabb 

összekapcsolására, továbbá a pénzügyi 

eszközök fokozottabb alkalmazásának 

elővetítésére; meggyőződése, hogy a 2020 

utáni kohéziós politika számára legalább 

a mostanival azonos szintű uniós 

költségvetési támogatást kell továbbra is 

biztosítani, vagy azt növelni kell, 

figyelemmel azokra az összetett belső és 

külső kihívásokra, amelyeket a kohéziós 

politikának céljai elérése érdekében 

kezelnie kell; úgy véli, hogy ezt a politikát 

semmilyen körülmény nem gyengítheti 

meg, ideértve a Brexitet is, és hogy a teljes 

uniós költségvetésben erre szánt összeget 

nem szabad csökkenteni a források új 

kihívások finanszírozása érdekében 

történő elvonásával; ellenzi a 

makrogazdasági feltételrendszert és 

kiemeli, hogy az európai szemeszter 

keretében a kohéziós politika és a 

gazdasági kormányzási folyamatok között 

kiegyensúlyozott, kölcsönös és nem 

megtorló jellegű kapcsolatnak kell lennie 
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minden érdekelt félt illetően; ellenez 

minden számszerűsített és kötelező 

célkitűzést a pénzügyi eszközök 

felhasználásának területén, és 

hangsúlyozza, hogy a pénzügyi eszközök 

használata nem vezethet a támogatások 

vagy az uniós költségvetés 

általánosságban vett csökkentéséhez; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

3.7.2017 A8-0249/29 

Módosítás  29 

Miguel Viegas, 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 

18 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. felhív az Európai Beruházási Alap 

(EBA) értékelésére, elsősorban a 

folyamatos és minőségi 

munkahelyteremtésre, a kkv-k 

létrehozására és működtetésére, valamint 

a helyi, regionális és nemzeti szintű 

gazdasági növekedésre gyakorolt hatása 

tekintetében; hangsúlyozza, hogy az EBA 

nem mozdít elő a munkanélküliség 

felszámolását elősegítő, tényleges 

beruházási politikát, különösen a 

legszegényebb régiókban és a periférikus 

tagállamokban; ellenzi a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretet, és 

hangsúlyozza, hogy sürgős szükség van 

olyan új, célzott intézkedések bevezetésére, 

amelyek a legszegényebb embereket és a 

legszegényebb régiók növekedését és 

fejlődését támogatják, amelyek leginkább 

viselik a megszorító politikák 

következményeit; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/30 

Módosítás  30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

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 

23 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23a. határozottan elítéli, hogy a 

Horizont 2020 programon keresztül olyan 

izraeli cégeket finanszíroznak, amelyek 

aktívan részt vesznek a nemzetközi jog és 

az emberi jogok Izrael általi 

megsértésében a palesztin területeken; 

úgy véli, hogy uniós költségvetésből nem 

szabad olyan vállalkozást támogatni, 

amely a katonaság számára végez kutatási 

tevékenységeket; 

Or. en 



 

AM\1130097HU.docx  PE605.585v01-00 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Módosítás  31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

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 

33 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 33a. elítéli az EU militarizálása 

irányában tett egyre nagyobb lépéseket; 

elutasítja az európai biztonsági stratégiát, 

a közös kül- és biztonságpolitikát (KKBP) 

és a közös biztonság- és védelempolitikát 

(KBVP); kéri, hogy vessenek véget az EU–

NATO együttműködésnek, és elutasítja a 

NATO jelenlegi terjeszkedési politikáját; 

ragaszkodik az Európában található 

külföldi katonai támaszpontok 

felszámolásához; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Módosítás  32 

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 

55 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 55a. emlékeztet a Parlament által a 

2017-es költségvetési eljárása során hozott 

határozatra, amelynek értelmében a 

nemzetközi jelbeszédet használó 

tolmácsszolgálatot kell létrehozni 

valamennyi plenáris vita tolmácsolására, 

és felhívja az igazgatást, hogy 

haladéktalanul hajtsa végre ezt a 

határozatot; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/33 

Módosítás  33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

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

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 

15 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. kiemeli az Európai Unió 

Szolidaritási Alapjának (EUSZA) 

jelentőségét, amelyet azért hoztak létre, 

hogy reagáljon a jelentős természeti 

katasztrófákra és kifejezésre juttassa az 

Európa katasztrófa sújtotta régióival való 

európai szolidaritást, és tudomásul veszi 

az EUSZA kötelezettségvállalási és 

kifizetési előirányzatainak javasolt 

növelését; felhívja a Bizottságot, hogy 

késedelem nélkül értékelje, hogy szükség 

van-e további növelésre különös 

tekintettel az olaszországi földrengésekre 

és (az emberéleteket követelő tragikus) 

spanyolországi és portugáliai tüzekre, 

amelyek emberi életekre nézve súlyos 

drámai hatással jártak különösen 

hátrányos helyzetben lévő régiókban; 

felhív az alap igénybevételére vonatkozó 

szabályok kiigazítására, rugalmasabb és 

időben megfelelőbb igénybevétel lehetővé 

tétele érdekében, jelentős hatással járó 

katasztrófák szélesebb körét lefedve, és 

csökkentve a katasztrófa és a támogatás 

rendelkezésre bocsátása közötti időt; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/34 

Módosítás  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

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 

7 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – tekintettel a 2020 utáni uniós 

kohéziós politika alapelemeiről szóló, 

2017. június 13-i állásfoglalására1, 

________ 

1Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


