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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.10.2017 A8-0299/59 

Módosítás  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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. ismételten hangot ad kétségeinek 

az EU költségvetési forrásaival és azon 

szerepükkel kapcsolatban, hogy mennyire 

tudnak konkrét válaszokat adni a 

polgárok szükségleteire és azokra az egyre 

növekvő nehézségekre, amelyekkel a 

polgároknak szembe kell nézniük: a 

munkanélküliségre, a gazdasági 

recesszióra, a szegénységre, a migrációs 

válságra és a biztonsági fenyegetésekre; 

hangsúlyozza, hogy megfelelően fel kell 

mérni, hogy mely alapokat lehetne jobban 

kezelni nemzeti szinten, biztosítandó a 

szubszidiaritás elvének teljes körű 

betartását; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/60 

Módosítás  60 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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. rámutat, hogy az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) nem 

volt képes biztosítani a növekedést vagy 

kezelni a munkanélküliség problémáját: 

javasolja ezért finanszírozásának 

megszüntetését, hogy a tagállamok ezeket 

a forrásokat polgáraik valódi hasznára 

fordíthassák; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/61 

Módosítás  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. aggódik amiatt, hogy a fiatalok 

körében tapasztalható munkanélküliség 

továbbra is eddig soha nem látott szinten 

van, és meggyőződése, hogy annak 

érdekében, hogy ne veszélyeztessük fiatal 

európaiak egy egész nemzedékének 

jövőjét, további intézkedéseket kell tenni; 

ezért úgy határoz, hogy megerősíti az 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést a 

Bizottság által 2018-ra javasolt szinthez 

képest; hangsúlyozza, hogy ezt a 

megerősítést az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés számára a többéves 

pénzügyi keret félidős felülvizsgálata 

keretében politikailag jóváhagyott teljes 

előirányzaton felülinek kell tekinteni, nem 

csupán az előirányzat előreütemezésének 

a 2018-as költségvetésben; 

6. aggódik amiatt, hogy a fiatalok 

körében tapasztalható munkanélküliség 

továbbra is eddig soha nem látott szinten 

van; hangsúlyozza, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés nem tudta 

megoldani ezt a vészhelyzetet; úgy véli, 

hogy a foglalkoztatási és szociálpolitikai 

kezdeményezéseknek elsősorban a 

tagállamokból kell indulniuk, és hogy a 

polgárok problémáira a megoldást nem az 

újabb uniós korlátozások kiszabása 

jelenti, mivel a tagállamok a 

legalkalmasabbak arra, hogy eleget 

tegyenek polgáraik elvárásainak, 

beleértve a társadalmi és gazdasági 

elvárásokat is; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/62 

Módosítás  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

Menekültügyi Támogatási Hivatalt 

(EASO), amelyeket megfelelő pénzügyi és 

8. felismeri, hogy annak ellenére, 

hogy 2015, 2016 és 2017 folyamán 

jelentős költségvetési eszközöket 

mozgósítottak a migrációs és 

menekültválság kezelése érdekében, még 

mindig nem sikerült megoldást találni; 

kiemeli, hogy az uniós szakpolitikák nem 

tudták megakadályozni a migrációs 

hullámokat és az embercsempészetet; 
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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; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/63 

Módosítás  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza, hogy a 3. fejezet az 

elmúlt években nagymértékben 

igénybevételre került a migrációs és 

menekültügyi válság kezelésére, és hogy 

ezeket az intézkedéseket folytatni kell, 

amíg az szükséges; hangsúlyozza, hogy 

tekintettel a közelmúltban az Unióban 

felmerülő biztonsági aggodalmakra, a 3. 

fejezet keretében nyújtott támogatás 

biztosítása során figyelmet kell fordítani 

az olyan intézkedésekre is, amelyek az 

uniós polgárok biztonságának 

növeléséhez vezetnek; ezért úgy határoz, 

hogy megerősíti a bel- és igazságügy 

területén működő ügynökségeket, amelyek 

megnövekedett munkaterhelésük és 

kiegészítő feladataik miatt az elmúlt 

években munkaerőhiánnyal és 

finanszírozási nehézségekkel 

szembesültek; 

9. ismételten aggodalmát fejezi ki 

azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet 

játszottak a migrációs és menekültválság 

hatásainak kezelésében az olyan eszközök, 

mint a Belső Biztonsági Alap és a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/64 

Módosítás  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 50a. hangsúlyozza, hogy minden 

támogatást azonnal be kell szüntetni 

Törökország számára, mivel a szabadság 

és a demokrácia számos alapelvét nem 

tartja tiszteletben; 

Or. en 

 

 


