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18.10.2017 A8-0299/33 

Módosítás  33 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes 

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 

35 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 35c.  uniós szinten szigorúbb 

elszámoltathatóságra szólít fel a Natura 

2000 hálózat természeti értékeinek 

védelme terén, különösen annak 

finanszírozását illetően; tudomásul veszi, 

hogy több tagállam nehézségekkel 

szembesül gazdálkodási szinten a Natura 

2000 hálózaton belül, mivel nem áll 

rendelkezésre az e gazdálkodásra 

irányuló, célzott pénzügyi eszköz, amely 

kiegészíti a biológiai sokféleségnek az 

ágazati politikákban való megjelenítését; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/34 

Módosítás  34 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier 

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

Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 

35 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 35d.  aggodalommal jegyzi meg, hogy 

számos tagállamban a LIFE+ program 

keretében finanszírozott projektek éves 

száma nem felel meg az indikatív 

előirányzatnak; 

Or. en 



 

AM\1137725HU.docx  PE611.503v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/35 

Módosítás  35 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

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

Vallina, João Ferreira,  João Pimenta Lopes 

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 

35 e bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 35e.  felhívja a figyelmet a számos erdei 

ökoszisztémára nehezedő fenyegetésekre, 

például az idegenhonos inváziós fajok és 

károsítók (fenyőrontó fonálféreg és 

mások) terjedésére és az erdőtüzekre; úgy 

véli, hogy közösségi támogató programok 

és intézkedések révén elegendő pénzügyi 

forrást kell fordítani az erdők ökológiai és 

növényegészségügyi értékelésére és 

rehabilitációjára, beleértve az 

újraerdősítést is; megállapítja, hogy ezek 

a források különösen fontosak és 

sürgősen szükség van rájuk egyes 

tagállamokban, így például Portugáliában 

és Spanyolországban, mivel ezen országok 

területének egészén korábban több tűzvész 

is bekövetkezett; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/36 

Módosítás  36 

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

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, 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 

37 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

37. megjegyzi, hogy miközben az 

Unióba tartó, a Földközi-tenger középső és 

keleti részén húzódó útvonalakon átkelő 

migránsok száma 2017 első kilenc 

hónapjában esett, a Földközi-tenger 

nyugati részén húzódó útvonalra továbbra 

is nyomás nehezedik; megjegyzi, hogy 

2017 első kilenc hónapjában több mint 

százezer menekült és migráns érkezett 

Európába tengeri úton, akik több mint 

75%-a Olaszországba, míg a maradék 

megosztva Görögországba, Ciprusra és 

Spanyolországba érkezett; véleménye 

szerint megnövelt finanszírozásra van 

szükség a migráció területén felmerülő 

uniós igények teljes körű kielégítéséhez, 

nevezetesen a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap révén a tagállamoknak a 

nemzetközi védelemre szorulók, különösen 

a kísérő nélküli kiskorúak integrációjára 

szolgáló intézkedések és gyakorlatok 

javítása, és adott esetben a védelemre nem 

jogosultak visszaküldésére irányuló 

műveletek végrehajtása terén való 

támogatása érdekében, a visszaküldés 

tilalma elvének teljes körű tiszteletben 

tartásával; ezzel összefüggésben 

ragaszkodik ahhoz is, hogy az EASO 

37. megjegyzi, hogy az Unióba tartó, a 

Földközi-tenger középső és keleti részén 

húzódó útvonalakon átkelő migránsok 

száma 2017 első kilenc hónapjában esett; 

megjegyzi, hogy 2017 első kilenc 

hónapjában több mint százezer menekült és 

migráns érkezett Európába tengeri úton, 

akik több mint 75%-a Olaszországba, míg 

a maradék megosztva Görögországba, 

Ciprusra és Spanyolországba érkezett; 

véleménye szerint megnövelt 

finanszírozásra van szükség a migránsok, 

kedvezményezettek és a nemzetközi 

védelemre szorulók, különösen a kísérő 

nélküli kiskorúak szükségleteinek teljes 

körű kielégítéséhez, többek között a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap révén, a tagállamok integrációs 

intézkedései javításának támogatása 

érdekében; ezzel összefüggésben 

ragaszkodik ahhoz is, hogy az EASO 

kapjon megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat, hogy az ügynökség el tudja 

végezni a ráruházott feladatokat; 
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kapjon megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat, hogy az ügynökség el tudja 

végezni a ráruházott feladatokat; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/37 

Módosítás  37 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 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 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. véleménye szerint elsőbbséget kell 

biztosítani az EU közvetlen szomszédainak 

és azoknak az intézkedéseknek, melyek 

célja az előttük álló fő problémák kezelése, 

nevezetesen a migrációs és menekültügyi 

válság és a déli szomszédságban ahhoz 

kapcsolódó humanitárius kihívások, 

valamint az orosz agresszió a keleti 

szomszédság területén; úgy véli, hogy az 

EU szomszédságának stabilitása és jóléte 

előnyös mind az érintett régiók, mind az 

Unió egésze számára; megismétli a közel-

keleti békefolyamat, a Palesztin Hatóság és 

az UNRWA támogatásának fokozására 

irányuló felhívását a növekvő szükségletek 

kielégítése érdekében, hogy sikerüljön 

megvalósítani a régió fejlődésének és 

stabilitásának előmozdítására és a 

palesztinok ellenálló képességének 

támogatására irányulóan kinyilvánított 

uniós célkitűzést; ismételten hangsúlyozza, 

hogy a politikai és gazdasági reformok 

elősegítése szempontjából sarkalatos azon 

országok támogatása, amelyek az Unióval 

kötött társulási megállapodásokat hajtanak 

végre, de hangsúlyozza, hogy ez a 

támogatás addig biztosítandó, amíg ezek az 

országok teljesítik a jogosultsági 

47. véleménye szerint elsőbbséget kell 

biztosítani az EU közvetlen 

szomszédjainak és azoknak az 

intézkedéseknek, melyek célja az előttük 

álló fő problémák kezelése, melyek többek 

között a migrációs, a menekültügyi és a 

humanitárius kihívások a déli 

szomszédság, valamint a keleti 

szomszédság területén; úgy véli, hogy az 

EU szomszédságának stabilitása és jóléte 

előnyös mind az érintett régiók, mind az 

Unió egésze számára; megismétli a közel-

keleti békefolyamat, a Palesztin Hatóság és 

az UNRWA támogatásának fokozására 

irányuló felhívását a növekvő szükségletek 

kielégítése érdekében, hogy sikerüljön 

megvalósítani a régió fejlődésének és 

stabilitásának előmozdítására és a 

palesztinok ellenálló képességének 

támogatására irányulóan kinyilvánított 

uniós célkitűzést; ismételten hangsúlyozza, 

hogy a politikai és gazdasági reformok 

elősegítése szempontjából sarkalatos azon 

országok támogatása, amelyek az Unióval 

kötött társulási megállapodásokat hajtanak 

végre, de hangsúlyozza, hogy ez a 

támogatás addig biztosítandó, amíg ezek az 

országok teljesítik a jogosultsági 
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kritériumokat, különösen a jogállamiság és 

a demokratikus intézmények érvényesítése 

tekintetében; ennélfogva úgy határoz, hogy 

növeli az Európai Szomszédsági 

Támogatási Eszköz (ENI), az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) 

és a makroszintű pénzügyi támogatás 

forrásait; 

kritériumokat, különösen a jogállamiság és 

a demokratikus intézmények érvényesítése 

tekintetében; ennélfogva úgy határoz, hogy 

növeli az Európai Szomszédsági 

Támogatási Eszköz (ENI), az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) 

és a makroszintű pénzügyi támogatás 

forrásait; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/38 

Módosítás  38 

Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

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

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 

47 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 47a.  felszólítja az Uniót és tagállamait, 

hogy sürgősen helyezzék a szexuális és 

reprodukciós egészséget és jogokat 

szakpolitikáik középpontjába, valamint 

különösen arra, hogy folytassanak 

küzdelmet az általános tilalmi szabály 

drámai hatásával szemben, azáltal, hogy 

jelentősen megnövelik a vonatkozó 

programoknak mind a nemzeti, mind az 

uniós finanszírozását; felszólítja az Uniót 

és tagállamokat, hogy támogassák 

különösen az Unió valamennyi külső 

pénzügyi eszközének igénybevételét, 

valamint egy nemzetközi alap elindítását, 

annak érdekében, hogy továbbra is 

támogassák a születésszabályozáshoz, a 

biztonságos és legális abortuszhoz, 

valamint az anyák egészségét, a HIV/AIDS 

problémáját és más egészségügyi veszélyeket 

kezelő programokhoz való hozzáférést, 

miközben lehetővé teszik és elősegítik az e 

területekkel foglalkozó 

segélyszervezetekhez való hozzáférést is; 

felszólítja az Uniót és a tagállamokat, 

hogy tegyenek meg minden szükséges 

erőfeszítést annak érdekében, hogy 

megszüntessék az azt követően kialakult 
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finanszírozási hiányt, hogy az amerikai 

kormányzat elfogadta az általános tilalmi 

szabályt, amely tilt minden olyan külföldi 

segélyszervezetet, amely szexuális és 

reprodukciós egészséggel és joggal 

kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt; úgy 

véli, hogy ez a szabály közvetlen támadás 

a nők és lányok jogai ellen, és hogy 

visszalépést jelent jogaik tekintetében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/39 

Módosítás  39 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

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

João Pimenta Lopes 

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 

72 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72a.  felszólít a sürgősségisegély-

tartaléknak és az Európai Unió 

Szolidaritási Alapjának (EUSZA) 

növelésére, tekintettel a közelmúltbeli 

súlyos katasztrófákra, többek között a 

Portugáliában és Spanyolországban 

bekövetkezett tüzekre és rendkívüli 

aszályokra; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/40 

Módosítás  40 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

Guzmán, Marisa Matias 

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 

75 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 75a. úgy véli, hogy az Unió 

költségvetésének tartalmaznia kell egy új 

sort az Unió saját forrásait illetően, 

melyeket olyan új adók formájában 

szednének be, mint például a 

multinacionális vállalatokra kivetendő 

társasági adó, a szén-dioxid-adó, illetve a 

pénzügyi tranzakciós adó; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/41 

Módosítás  41 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

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 

76 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 76a. hangsúlyozza, hogy sürgősen létre 

kell hozni egy, az adócsalás elleni 

küzdelemmel megbízott európai 

hatóságot; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/42 

Módosítás  42 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 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 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. megállapítja, hogy a 2018-as 

költségvetési javaslat szintje 18,88%-os, 

ami alacsonyabb, mint a 2017-es érték 

(19,25%), és az elmúlt tizenöt évben ez az 

V. fejezethez viszonyított legalacsonyabb 

arány; 

78. megállapítja, hogy a 2018-as 

költségvetési javaslat szintje 18,88%-os, 

ami alacsonyabb, mint a 2017-es érték 

(19,25%), és az elmúlt tizenöt évben ez az 

V. fejezethez viszonyított legalacsonyabb 

arány; ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, 

hogy az Európai Parlament azon 

törekvése, hogy a lehető legalacsonyabb 

mértékű legyen a kiadása, nem okozhatja 

azt, hogy csökkenjen a Parlament rendes 

jogalkotási munkájának végzésére 

vonatkozó képessége; 

Or. en 

 

 


