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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2018 A8-0048/4 

Módosítás  4 

José Manuel Fernandes 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Eider Gardiazabal Rubial 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

49. e célból kéri az uniós költségvetés 

bevételi oldalán egy külön tartalék 

létrehozását, amelyet az előre nem látható 

egyéb bevételek valamennyi típusával 

fokozatosan kellene feltölteni; úgy véli, 

hogy ezt a tartalékot a kiegészítő kifizetési 

szükségletek fedezésére kell felhasználni, 

különös tekintettel azokra, amelyek a 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó 

általános tartalékkeretek igénybevételéhez 

vagy a többéves pénzügyi keret különleges 

eszközeihez kapcsolódnak; 

49. e célból kéri az uniós 

költségvetésben egy külön tartalék 

létrehozását, amelyet az előre nem látható 

egyéb bevételek valamennyi típusával 

fokozatosan kellene feltölteni, és amelyet 

megfelelően át kellene vinni, hogy 

szükség esetén további kiadásokra adjon 

lehetőséget; úgy véli, hogy ezt a tartalékot 

a többéves pénzügyi keret különleges 

eszközei számára kell elkülöníteni, és a 

költségvetési hatóság határozata alapján 

ennek kiegészítő összegeket kell 

biztosítania mind a 

kötelezettségvállalások, mind a kifizetések 

tekintetében; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Módosítás  5 

José Manuel Fernandes 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; tudomásul veszi az 

egységes alap létrehozására irányuló, 

alapos vitát igénylő lehetséges javaslatot, 

amely uniós szinten összevonná a 

központilag kezelt pénzügyi eszközöket; 

úgy véli, hogy világos struktúrát kell 

teremteni a pénzügyi eszközök különböző 

típusai közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára, és az adott 

pénzügyi eszközöket továbbra is külön 

költségvetési tételek alatt kell kimutatni a 

költségvetésben, hogy egyértelmű 

helyzetet teremtsünk a befektetések 

tekintetében; hangsúlyozza azonban, hogy 

a szabályok ilyen jellegű harmonizálása 

nem érintheti a tagállamok által a kohéziós 

politika keretében vagy a külső fellépések 

terén kezelt pénzügyi eszközöket; 

69. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat abból a célból, hogy 

szinergiákat hozzon létre a különböző 

eszközök között és maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; tudomásul veszi az 

egységes alap létrehozására irányuló, 

alapos vitát igénylő lehetséges javaslatot, 

amely uniós szinten összevonná a 

központilag kezelt pénzügyi eszközöket; 

úgy véli, hogy világos struktúrát kell 

teremteni a pénzügyi eszközök különböző 

típusai közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára, és az adott 

pénzügyi eszközöket továbbra is külön 

költségvetési tételek alatt kell kimutatni a 

költségvetésben, hogy egyértelmű 

helyzetet teremtsünk a befektetések 

tekintetében; hangsúlyozza azonban, hogy 

a szabályok ilyen jellegű harmonizálása 

nem érintheti a tagállamok által a kohéziós 

politika keretében vagy a külső fellépések 

terén kezelt pénzügyi eszközöket; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/6 

Módosítás  6 

José Manuel Fernandes 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

105 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

105. hangsúlyozza, hogy a külső fellépés 

keretösszegét jelentősen növelni kell, ha az 

Unió globális stratégiája és bővítési, 

szomszédsági és fejlesztési politikái 

keretében, valamint a vészhelyzetek 

elhárításában be kívánja tölteni a rá háruló 

szerepet; elvárja, hogy a következő 

többéves pénzügyi keret tükrözze a 

konfliktusokkal és a migráció és a 

menekültek által kiváltott kihívások 

következményeivel küzdő déli és keleti 

szomszédságbeli országok példa nélküli 

szükségleteit; kéri, hogy magasabb 

keretösszeget irányozzanak elő a 

természeti és az ember okozta katasztrófák 

nyomán felmerülő humanitárius segély 

iránti egyre növekvő igény kezelésére, 

elkerülve a kötelezettségvállalások és a 

kifizetések közötti szakadékot; véleménye 

szerint növelni kell az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének a közel-keleti palesztin 

menekülteket segélyező hivatala 

(UNRWA) számára nyújtott uniós 

finanszírozást; 

105. hangsúlyozza, hogy a külső fellépés 

keretösszegét jelentősen növelni kell, ha az 

Unió globális stratégiája és bővítési, 

szomszédsági és fejlesztési politikái 

keretében, valamint a vészhelyzetek 

elhárításában be kívánja tölteni a rá háruló 

szerepet; elvárja, hogy a következő 

többéves pénzügyi keret tükrözze a 

konfliktusokkal és a migráció és a 

menekültek által kiváltott kihívások 

következményeivel küzdő déli és keleti 

szomszédságbeli országok példa nélküli 

szükségleteit; kéri, hogy magasabb 

keretösszeget irányozzanak elő a 

természeti és az ember okozta katasztrófák 

nyomán felmerülő humanitárius segély 

iránti egyre növekvő igény kezelésére, 

elkerülve a kötelezettségvállalások és a 

kifizetések közötti szakadékot; véleménye 

szerint növelni kell az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének a közel-keleti palesztin 

menekülteket segélyező hivatala 

(UNRWA) számára nyújtott uniós 

finanszírozást; hangsúlyozza továbbá, 

hogy további erőforrásokra van szükség 

egy afrikai beruházási terv 

finanszírozására az inkluzív növekedés és 

a fenntartható fejlődés előmozdítása, és 

ezáltal az irreguláris migráció kiváltó okai 

egy részének kezelése érdekében; 
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