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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2017 A8-0299/45 

Módosítás  45 

Marco Valli 

az EFDD 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. hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetés nem ad konkrét válaszokat az 

Unió előtt álló politikai prioritásokra; 

emlékeztet arra, hogy e prioritások 

középpontjában a fenntartható növekedés, 

a gazdasági fellendülés, a migráció és a 

biztonság áll; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/46 

Módosítás  46 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. továbbra is elkötelezett az ESBA-

ról folytatott tárgyalások során tett ígéretei 

mellett, nevezetesen amellett, hogy a lehető 

legkisebbre csökkenti az ESBA-val 

kapcsolatos csökkentéseknek a Horizont 

2020 keretprogramra és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközre gyakorolt 

hatását az éves költségvetési eljárás 

keretében; ezért az említett csökkentések 

ellentételezését javasolja a két program 

eredeti éves profiljának visszaállításával, 

hogy teljes mértékben el tudják érni a 

rájuk vonatkozó jogszabályok elfogadása 

során kitűzött célokat; 

4. továbbra is elkötelezett az ESBA-

ról folytatott tárgyalások során tett ígéretei 

mellett, nevezetesen amellett, hogy a lehető 

legkisebbre csökkenti az ESBA-val 

kapcsolatos csökkentéseknek a Horizont 

2020 keretprogramra gyakorolt hatását az 

éves költségvetési eljárás keretében; 

hangsúlyozza, hogy az ESBA nem 

bizonyult hatékonynak az uniós 

beruházási szakadék mérséklése terén, és 

kiemeli, hogy az eddig elért eredmények 

nem jelentősek, és a meglévő EBB-

programokkal összevetve nem nyújtanak 

addicionalitást vagy hozzáadott értéket; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/47 

Módosítás  47 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. visszaállítja a Tanács által a 

költségvetési tervezetben javasolt 

csökkentéseket; nem érti a javasolt 

csökkentések, például a Horizont 2020 és 

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

(CEF), az ESBA-hoz történő 

átcsoportosítások által már érintett két 

program, valamint a külső politikák 

csökkentése mögött meghúzódó okokat; 

vitatja mindenesetre a Tanács azon 

kifejezett szándékát, hogy az alacsony 

végrehajtási arányú vagy kis 

felvevőképességű költségvetési tételeket 

csökkenti, mivel ezt az érvelést nem 

támasztják alá a tényleges végrehajtási 

adatok, és nem veszi figyelembe az egyes 

programok eltérő végrehajtási ütemezését; 

15. sajnálja, hogy a Tanács a 

költségvetési tervezetben csökkenteni 

javasolja a „Katasztrófamegelőzés és 

katasztrófavédelem az Unióban” jogcím 

előirányzatait;  üdvözli  Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

előirányzatainak javasolt csökkentését, 

mivel az uniós előirányzatokat nem 

szabad olyan projektek finanszírozására 

felhasználni, amelyek ellentmondásosak, 

és nem rendelkeznek valódi gazdasági, 

környezeti és társadalmi hozzáadott 

értékkel, mint például a Lyon és Torino 

közötti új vasúti kapcsolat; üdvözli a 

Tanács azon kifejezett szándékát, hogy az 

alacsony végrehajtási arányú vagy kis 

felvevőképességű költségvetési tételeket 

csökkenti; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/48 

Módosítás  48 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. a 2018. évi előirányzatok átfogó 

szintjét 162 597 930 901 euró 

kötelezettségvállalási előirányzatban és 

146 712 004 932 euró kifizetési 

előirányzatban határozza meg; 

17. sajnálja, hogy a 2018. évi 

előirányzatok átfogó szintjét 

162 547 930 901 euró 

kötelezettségvállalási előirányzatban és 

146 637 004 930 euró kifizetési 

előirányzatban határozták meg; kéri azon 

költségvetési sorok előirányzatainak 

csökkentését, amelyeken megtakarításokat 

lehet elérni, az adófizetők pénze 

elvesztegetésének elkerülése érdekében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/49 

Módosítás  49 

Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 

25 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 25a. felhívja a Bizottságot, hogy 

biztosítson elegendő előirányzatot arra, 

hogy az Állatkísérletek Alternatíváinak 

Uniós Referencialaboratóriuma 

(EURLECVAM) hatékonyan elláthassa a 

2010/69/EU irányelv VII. mellékletében 

felsorolt kötelezettségeit és feladatait, 

különös tekintettel az állatkísérletek 

alternatívái kidolgozásának 

koordinálására és előmozdítására, 

beleértve az alapkutatás, az alkalmazott 

kutatás és a szabályozási célú tesztelés 

területeit; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/50 

Módosítás  50 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 

34 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 34a. emlékeztet, hogy az adófizetők 

pénzét nem szabadna bikaviadalokon 

használt bikák tenyésztésére és nevelésére 

használni; úgy véli, hogy az ilyen célú 

állatnevelést és - tenyésztést nem szabadna 

alaptámogatásban részesíteni, és kéri, 

hogy a Bizottság terjesszen elő javaslatot a 

meglévő szabályozás e tekintetben való 

kiegészítésére;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/51 

Módosítás  51 

Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. tekintettel a demokrácia, a 

jogállamiság és az emberi jogok 

helyzetének aggasztó romlására, úgy 

határoz, hogy csökkenti a törökországi 

politikai reformok támogatását; úgy 

határoz, hogy a fennmaradó előirányzatok 

egy részét tartalékba helyezi és akkor 

szabadítja fel, ha Törökország mérhető 

javulást ér el a jogállamiság, a demokrácia, 

az emberi jogok és a sajtószabadság 

területén, hogy ezeket az alapokat civil 

társadalmi szereplőkhöz irányítsa át az e 

célkitűzéseket támogató intézkedések 

végrehajtása céljából; 

50. tekintettel a demokrácia, a 

jogállamiság és az emberi jogok 

helyzetének aggasztó romlására, úgy 

határoz, hogy felfüggeszti a törökországi 

politikai reformok támogatását; 

hangsúlyozza, hogy Törökországnak 

mérhető javulást kell elérnie a 

jogállamiság, a demokrácia, az emberi 

jogok és a sajtószabadság területén, azzal a 

céllal, hogy ezeket az alapokat civil 

társadalmi szereplőkhöz irányítsa át az e 

célkitűzéseket támogató intézkedések 

végrehajtása céljából; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/52 

Módosítás  52 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. véleménye szerint a Tanács 

csökkentései nem tükrözik a valós 

szükségleteket, így veszélyeztetik a már így 

is jelentősen észszerűsített igazgatási 

kiadásokat; ezért helyreállítja a 

költségvetési tervezetet a Bizottság minden 

igazgatási kiadása tekintetében, beleértve 

az 1–4. fejezetben található igazgatási és 

kutatástámogatási költségeket; 

59. üdvözli a Tanács által bevezetett 

csökkentéseket, és hangsúlyozza, hogy az 

V. fejezethez kapcsolódó összes igazgatási 

kiadást a lehető legnagyobb mértékben 

csökkenteni kell az uniós költségek 

hatékony és gazdaságos optimalizálása 

révén; kéri a jelenlegi bérleti szerződések 

újratárgyalását az e célú megtakarítások 

elérése érdekében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/53 

Módosítás  53 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. sajnálatának ad hangot azon 

ismétlődő gyakorlat miatt, hogy az uniós 

intézmények tekintetében a Tanács növeli 

az átalányalapú csökkentés mértékét; úgy 

ítéli meg, hogy ez különös mértékben 

torzítja az azon intézmények 

költségvetéseire gyakorolt hatást, 

melyekre hagyományosan pontos 

átalányalapú csökkentést alkalmaznak; 

véleménye szerint ez a megközelítés nem 

minősül célzott csökkentésnek, sem 

hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásnak; ennélfogva 

visszaállítja az átalányalapú csökkentés 

költségvetési tervezetben szereplő 

mértékét; 

76. üdvözli, hogy az uniós intézmények 

tekintetében a Tanács ismétlődően növeli 

az átalányalapú csökkentés mértékét; 

hangsúlyozza, hogy az uniós 

intézményekkel kapcsolatos összes 

igazgatási kiadást a lehető legnagyobb 

mértékben csökkenteni kell 

megtakarítások elérése, és az adófizetők 

pénze elherdálásának elkerülése 

érdekében; kéri a jelenlegi bérleti 

szerződések csökkentés céljából történő 

újratárgyalását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/54 

Módosítás  54 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. a fent említett, 2017. április 5-i 

állásfoglalásában elfogadottaknak 

megfelelően 1 953 483 373 euró 

összegben fenntartja 2018. évi 

költségvetésének átfogó szintjét; 

költségvetési szempontból semleges 

technikai kiigazításokat vezet be, hogy 

tükröződjenek azok a friss információk, 

melyek az év korábbi szakaszában nem 

álltak rendelkezésre; 

77. sajnálja, hogy a 2018-as 

költségvetés szintje 1 953 483 373 euróban 

került meghatározásra, és 2017-hez képest 

nem csökkent; 

Or. en 

 

 


