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18.10.2017 A8-0299/13 

Módosítás  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy a 2018-as 

költségvetés parlamenti olvasata teljes 

mértékben tükrözi az általános 

iránymutatásokról szóló 2017. március 15-

i, valamint a háromoldalú egyeztetésre 

vonatkozó megbízatásról szóló 2017. július 

5-i, fent említett állásfoglalásokban elsöprő 

többséggel elfogadott politikai 

prioritásokat; emlékeztet arra, hogy e 

prioritások középpontjában a fenntartható 

növekedés, a munkahelyek, különösen a 

fiatalok foglalkoztatása, a biztonság és az 

éghajlatváltozás áll; 

1. a 2018-as költségvetés parlamenti 

olvasata tükrözi az általános 

iránymutatásokról szóló 2017. március 15-

i, valamint a háromoldalú egyeztetésre 

vonatkozó megbízatásról szóló 2017. július 

5-i, fent említett állásfoglalásokban 

elfogadott politikai prioritásokat; kitart 

amellett, hogy a hosszú távú 

foglalkoztatásnak, különösen a fiatalok 

foglalkoztatásának, a fenntartható 

növekedésnek, az éghajlatváltozásnak és a 

szolidaritásnak az uniós prioritások 

középpontjában kell állnia; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/14 

Módosítás  14 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. kiemeli, hogy az Uniónak továbbra 

is számos kihívással kell szembenéznie, és 

meggyőződése, hogy a költségvetési 

fegyelem fenntartása mellett a szükséges 

pénzügyi forrásokat mozgósítani kell az 

uniós költségvetésben annak érdekében, 

hogy meg tudjunk felelni a politikai 

prioritásoknak, és hogy az Unió konkrét 

válaszokat tudjon adni, és reagálni tudjon 

ezekre a kihívásokra; hangsúlyozza, hogy 

az uniós kiadásoknak az európai 

hozzáadott érték elvén kell alapulniuk, és 

tiszteletben kell tartaniuk a szubszidiaritás 

elvét; 

2. kiemeli, hogy az Uniónak továbbra 

is számos kihívással kell szembenéznie, és 

meggyőződése, hogy a szükséges pénzügyi 

forrásokat mozgósítani kell az uniós 

költségvetésben annak érdekében, hogy 

meg tudjunk felelni a politikai 

prioritásoknak, és hogy az Unió konkrét 

válaszokat tudjon adni, és reagálni tudjon 

ezekre a kihívásokra; hangsúlyozza, hogy 

az uniós kiadásoknak az európai 

hozzáadott érték elvén kell alapulniuk, és 

tiszteletben kell tartaniuk a szubszidiaritás 

elvét; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/15 

Módosítás  15 

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. hangsúlyozza, hogy azonnal be 

kell fejezni a megszorító intézkedésekre 

irányuló tendenciát nemzeti és uniós 

szinten egyaránt; ragaszkodik egy 

szociális Európa lehetővé tételéhez, amely 

célul tűzi ki a tisztességes, színvonalas, 

hosszú távú foglalkoztatást, a szociális 

védelem növelését, és mindenki számára 

egészségügyi ellátás és oktatás biztosítását 

szociális kohézióra, befogadó 

közösségekre és erőteljes közszférára 

építve, a lehető legmagasabb 

életszínvonalat biztosítva, ugyanakkor 

figyelembe veszi az egyes régiók és 

tagállamok fejlesztési szükségleteit, 

különös tekintettel a legkevésbé 

fejlettekre, és ténylegesen előmozdítja a 

régiók és a tagállamok közötti 

konvergenciát, valamint megerősít a 

meglévő gazdasági és szociális 

különbségek csökkenésére irányuló 

minden erőfeszítést; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/16 

Módosítás  16 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, 

Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 4a. kitart az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) bírálása és 

kifogásolása mellett, mivel annak nem 

sikerült áthidalnia az EU-n belüli 

beruházási különbségeket; kitart amellett, 

hogy inkább egy nagyszabású és 

nagyratörőbb, közpénzekből történő 

beruházásra irányuló tervet kellett volna 

bevezetni EU-szerte olyan stratégiai és 

strukturális beruházások végrehajtásának 

elősegítése érdekében, amelyek jelentős 

gazdasági, állami, környezeti és 

társadalmi hozzáadott értéket 

biztosítanak. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/17 

Módosítás  17 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marisa 

Matias, Luke Ming Flanagan, Jaromír Kohlíček 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 7a. mélyen aggódik az instabilitás és a 

bizonytalanság mind az Unión belüli, 

mind azon kívüli növekedése miatt; kitart 

amellett, hogy teljesen új megközelítésre 

van szükség, és újra ki kell egyensúlyozni 

az Unió kohézióval, integrációval, 

békével, fenntartható fejlődéssel és emberi 

jogokkal kapcsolatos megközelítését; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy kössék össze és növeljék a béke 

további fenntartására és a 

konfliktusmegelőzésre irányuló 

erőfeszítéseket; emlékeztet arra, hogy a 

nagypénteki megállapodás világszerte 

ösztönzést jelentett, miközben elismeri a 

2016-os egyesült királyságbeli 

népszavazás után jelentkező, korábban 

nem látott kihívásokat és nyomást; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy növeljék a megbékélés iránti 

támogatásukat, és garantálják az Unió 

elkötelezettségét további támogatás 

biztosítása mellett a béke finanszírozására 

a 2018-as uniós költségvetésben az 

írországi béke, stabilitás és megbékélés 

biztosítására. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/18 

Módosítás  18 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, 

Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. úgy véli, hogy – miközben jelenleg 

úgy tűnik, hogy a migrációs és 

menekültügyi válság enyhült – az Uniónak 

készen kell állnia arra, hogy e területen 

bármilyen előre nem látható jövőbeli 

eseményre választ adjon, és proaktívabb 

megközelítést kövessen a migráció 

területén; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 

folyamatosan kövesse nyomon a 3. 

fejezeten belüli előirányzatok 

megfelelőségét, és használjon ki teljes 

mértékben a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret alatt rendelkezésre álló minden 

eszközt arra, hogy időben választ adjon 

bármilyen előre nem látható eseményre, 

amely kiegészítő finanszírozást tehet 

szükségessé; emlékeztet arra, hogy – 

miközben az Uniónak sikerült működésbe 

hoznia egyes mechanizmusokat, amelyek 

segítenek abban, hogy megbirkózzunk 

ezzel a helyzettel –  2017-ben eddig még 

mindig több mint százezer menekült és 

migráns érkezett Európába tengeri úton az 

UNHCR szerint; ezért úgy határoz, hogy 

korlátozott mértékben megerősíti a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alapot és a Belső Biztonsági Alapot, 

valamint a menekültügy területén működő 

ügynökségeket, például az Európai 

8. úgy véli, hogy – miközben jelenleg 

úgy tűnik, hogy a migrációs és 

menekültügyi válság enyhült – az Uniónak 

készen kell állnia arra, hogy e területen 

bármilyen előre nem látható jövőbeli 

eseményre választ adjon, és proaktívabb 

megközelítést kövessen a migráció 

területén; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 

folyamatosan kövesse nyomon a 3. 

fejezeten belüli előirányzatok 

megfelelőségét, és használjon ki teljes 

mértékben a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret alatt rendelkezésre álló minden 

eszközt arra, hogy időben választ adjon 

bármilyen előre nem látható eseményre, 

amely kiegészítő finanszírozást tehet 

szükségessé; emlékeztet arra, hogy – 

miközben az Uniónak sikerült működésbe 

hoznia egyes mechanizmusokat, amelyek 

segítenek abban, hogy megbirkózzunk 

ezzel a helyzettel –  2017-ben eddig még 

mindig több mint százezer menekült és 

migráns érkezett Európába tengeri úton az 

UNHCR szerint; ezért úgy határoz, hogy 

megerősíti az Európai Menekültügyi 

Támogatási Hivatalt (EASO), amelyet 

megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokkal kell ellátni; ismételten 

megjegyzi, hogy a 3. fejezet felső határa 
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Menekültügyi Támogatási Hivatalt 

(EASO), amelyeket megfelelő pénzügyi és 

emberi erőforrásokkal kell ellátni; 

ismételten megjegyzi, hogy a 3. fejezet 

felső határa közel sem elegendő ahhoz, 

hogy megfelelő finanszírozást lehessen 

biztosítani a migrációs és menekültügyi 

válság belső dimenziójára, valamint a 

prioritást élvező egyéb programokra, mint 

a kulturális és a polgársággal kapcsolatos 

programokra; 

közel sem elegendő ahhoz, hogy megfelelő 

finanszírozást lehessen biztosítani a 

migrációs és menekültügyi válság belső 

dimenziójára, valamint a prioritást élvező 

egyéb programokra, mint a kulturális és a 

polgársággal kapcsolatos programokra; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/19 

Módosítás  19 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, João Ferreira, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 9a. elutasítja, hogy az uniós 

költségvetést bármilyen módon militarista 

uniós programok finanszírozására 

fordítsák; emlékeztet arra, hogy uniós 

forrásokból, beleértve a Bizottság kutatási 

támogatásait is, nem lehet katonai 

projekteket finanszírozni; hangsúlyozza, 

hogy a kettős felhasználású technológiák 

fogalmát nem lehet ténylegesen katonai 

célú projektek burkolt támogatására 

felhasználni, például a háborúkban és 

biztonsági felügyelethez is felhasználható 

pilóta nélküli légi járművek kapcsán; 

kitart amellett, hogy alternatív 

programokra van szükség egy szociálisabb 

Európa támogatása érdekében, erősítve a 

fenntartható fejlődést és a progresszív 

béreken, a jogokkal járó teljes 

foglalkoztatáson, a szociális jóléten, a 

szegénység és a szociális kirekesztés 

felszámolásán, valamint a szociális és 

gazdasági kohézión alapuló, erőteljesebb, 

környezetbarát belső keresletet; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/20 

Módosítás  20 

Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. úgy ítéli meg, hogy minden sürgető 

igény kielégítő mértékű finanszírozása 

céljából, továbbá figyelembe véve a 

többéves pénzügyi keret nagyon szűk 

2018-as tartalékait, a többéves pénzügyi 

keretről szóló rendeletben a rugalmasság 

tekintetében rendelkezésre álló minden 

eszközt igénybe kell venni; reméli, hogy a 

Tanács osztani fogja ezt a megközelítést, és 

hogy az egyeztetés során sikerül majd 

könnyen megállapodásra jutni vele, 

lehetővé téve az Unió számára, hogy 

felnőjön a feladathoz, és hatékony választ 

adjon az előtte álló kihívásokra; 

hangsúlyozza, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret minden egyes költségvetési 

évében tapasztalható eltérés a felső határok 

felfelé történő kiigazítása mellett szól a 

2020 utáni többéves pénzügyi keretben; 

16. úgy ítéli meg, hogy minden sürgető 

igény kielégítő mértékű finanszírozása 

céljából, továbbá figyelembe véve a 

többéves pénzügyi keret nagyon szűk 

2018-as tartalékait, a többéves pénzügyi 

keretről szóló rendeletben a rugalmasság és 

a felső határok jelentős megemelése 

tekintetében rendelkezésre álló minden 

eszközt alkalmazni kell; reméli, hogy a 

Tanács osztani fogja ezt a megközelítést, és 

hogy az egyeztetés során sikerül majd 

könnyen megállapodásra jutni vele, 

lehetővé téve az Unió számára, hogy 

felnőjön a feladathoz, és hatékony választ 

adjon az előtte álló kihívásokra; 

hangsúlyozza, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret minden egyes költségvetési 

évében tapasztalható eltérés a felső határok 

felfelé történő kiigazítása mellett szól a 

2020 utáni többéves pénzügyi keretben; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/21 

Módosítás  21 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Jiří 

Maštálka, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, 

João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. hangsúlyozza az együttműködésen 

alapuló védelmi kutatás ösztönzésének 

fontosságát Európában a legfőbb 

képességbeli hiányosságok kezelése 

érdekében egy olyan időszakban, amikor a 

nemzetközi fejlemények és 

bizonytalanságok egyre jobban 

megkövetelik Európától, hogy fokozza 

erőfeszítéseit a védelem terén; úgy véli, 

hogy az uniós szintű védelmi kutatás terén 

jelentkező többletköltségeket nemzeti 

szintű megtakarításokkal kell 

ellentételezni; támogatja a védelmi 

kutatással kapcsolatos előkészítő 

intézkedés megnövelt előirányzatait; 

védelmi kutatási programot kér külön 

költségvetéssel a következő többéves 

pénzügyi kereten belül, mindazonáltal 

megismétli azon régóta hangoztatott 

álláspontját, hogy az új 

kezdeményezéseket új előirányzatokból 

kell finanszírozni, nem pedig a meglévő 

uniós programok kárára; továbbá 

hangsúlyozza, hogy javítani kell a 

versenyképességet és az innovációt az 

európai védelmi ipar területén; 

törölve 
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 27a. hangsúlyozza, hogy meg kell 

erősíteni az uniós kohéziós politikát a 

mélyülő regionális, gazdasági és szociális 

különbségek idején, és ezért javasolja a 

Tanács által az Európai Regionális 

Fejlesztési Alappal (ERFA) kapcsolatos 

sorokon javasolt minden csökkentés 

visszaállítását; 

Or. en 

 

 


