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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2018 A8-0048/13 

Módosítás  13 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. úgy véli, hogy csak úgy lehet 

megvalósítani egy erősebb és 

nagyratörőbb Európát, ha megerősített 

pénzügyi eszközök állnak a 

rendelkezésére; a fent említett kihívások 

és prioritások fényében, és figyelembe 

véve az Egyesült Királyság kilépését az 

Unióból, szorgalmazza az uniós 

költségvetés jelentős növelését; becslése 

szerint a többéves pénzügyi keret kiadási 

plafonját a 27 uniós tagállam bruttó 

nemzeti jövedelmének 1,3 %-ában kell 

megállapítani, a felső határ felett 

elszámolandó különböző eszközöktől 

függetlenül; 

törölve 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Módosítás  14 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. meggyőződése, hogy ha a Tanács 

nem egyezik bele abba, hogy jelentősen 

növelje az uniós költségvetéshez nyújtott 

nemzeti hozzájárulások szintjét, a 

következő többéves pénzügyi keret 

megfelelő finanszírozására egyetlen 

lehetőségként az EU új valódi saját 

forrásainak bevezetése marad; 

törölve 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Módosítás  15 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. kéri különösen a Rugalmassági 

Eszköz pénzügyi keretösszegének jelentős, 

legalább kétmilliárd euró éves összegig 

történő megemelését; emlékeztet arra, 

hogy a Rugalmassági Eszköz egyetlen 

konkrét politikai területhez sem 

kapcsolódik, és így bármilyen célra 

igénybe vehető, amelyet szükségesnek 

tartanak; ezért úgy véli, hogy ez az eszköz 

bármely új pénzügyi igény fedezésére 

igénybe vehető, ahogy azok a többéves 

pénzügyi keret során felmerülnek; 

törölve 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Módosítás  16 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. rámutat a sürgősségisegély-

tartalék szerepére, amely harmadik 

országok konkrét segítségkéréseire adott 

gyors válaszadást biztosít előre nem 

látható események esetén, és 

hangsúlyozza annak különös jelentőségét 

a jelenlegi helyzetben; kéri a fenti tartalék 

pénzügyi keretösszegének jelentős, akár 

egymilliárd euró éves összegre történő 

megemelését; 

törölve 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Módosítás  17 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. úgy véli, hogy az EGAA, amely 

biztosítja az uniós szolidaritást, és 

támogatást nyújt azoknak a 

munkavállalóknak, akik a 

világkereskedelem szerkezetében a 

globalizáció által kiváltott jelentős 

strukturális változások, illetve a globális 

gazdasági és pénzügyi válság miatt 

veszítették el munkahelyüket, nem 

valósította meg a benne rejlő összes 

lehetőséget, javítani lehetne rajta és be 

lehetne vonni egy hosszú távú stratégiába 

annak érdekében, hogy ténylegesen el 

lehessen érni az elbocsátott 

munkavállalókat és vissza lehessen őket 

vezetni a munkaerőpiacra minden 

tagállamban; úgy ítéli meg, hogy az 

EGAA közelgő felülvizsgálata során meg 

kell vizsgálni annak hatályát, és javítani 

kell az egyéb eszközökkel való 

együttműködését; úgy véli, hogy a 

felülvizsgált EGAA-t az új többéves 

pénzügyi keretben legalább azonos éves 

összeggel kell ellátni; 

törölve 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Módosítás  18 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. javasolja egy külön tartalék 

létrehozását a többéves pénzügyi keret 

különleges eszközei számára, amelyek az 

egyes eszközökből kimaradó el nem költött 

előirányzatokra épülnek; úgy véli, hogy 

ennek a tartaléknak időbeli korlátozás 

nélkül kell működnie; kéri, hogy ezt a 

tartalékot a költségvetési hatóság 

határozatát követően a többéves pénzügyi 

keret minden olyan különleges eszközének 

javára vegyék igénybe, amelynek a 

pénzügyi kapacitásán túl kell 

finanszíroznia az igényeket; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.3.2018 A8-0048/19 

Módosítás  19 

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

120 milliárd EUR szinten kell rögzíteni; 

ezt a szintet tartja megfelelőnek Európa 

globális versenyképességének, 

tudományos, technológiai és ipari vezető 

szerepének biztosításához, valamint a 

társadalmi kihívásokra való 

válaszadáshoz és az EU éghajlati céljai és 

a fenntartható fejlesztési célok elérésének 

elősegítéséhez; felszólít különösen az 

áttörés és a piacteremtő innováció 

ösztönzését szolgáló erőfeszítésekre, 

elsősorban a kkv-k számára; 

76. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

csökkentsék a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést; 

Or. en 



 

AM\1147931HU.docx  PE616.074v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.3.2018 A8-0048/20 

Módosítás  20 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. megismétli az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) melletti szilárd 

elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 500 milliárd 

EUR-t kíván bevonni a reálgazdaságba 

történő új befektetések számára; úgy véli, 

hogy az ESBA már eddig is erőteljes és 

célzott fellendülést biztosított az olyan 

gazdasági ágazatok számára, amelyek 

elősegítik a fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést, hangsúlyozza az 

ESBA által a kkv-k finanszírozására 

Unió-szerte gyakorolt pozitív hatást; 

üdvözli ezért a Bizottság azon szándékát, 

hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő e 

beruházási rendszernek a következő 

többéves pénzügyi keretben történő 

folytatására és javítására, külön 

költségvetéssel, amelyet nem a meglévő 

politikák és programok kárára 

finanszíroznának; hangsúlyozza, hogy 

minden jogalkotási javaslatnak a 

Bizottság által elvégzett felülvizsgálat 

következtetésein és független értékelésen 

kell alapulnia; elvárja, hogy az új javaslat 

hatékonyan kezelje az ESBA 

végrehajtásának minden hiányosságát, és 

hogy javítsa többek között az alap földrajzi 

kiterjedését, hogy előnyei Unió-szerte 

érezhetők legyenek; 

törölve 
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