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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2018 A8-0048/69 

Módosítás  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

a GUE/NGL 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 

3 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3c. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi 

formájában létező Európai Uniót az 

európai népek nélkül építették fel, és hogy 

a következő többéves pénzügyi keretnek 

ennek egy környezettudatosabb és 

társadalmilag igazságosabb Európává 

való átalakítást kell célul kitűznie; úgy 

véli, hogy a következő többéves pénzügyi 

keretet egy olyan stratégia részének kell 

tekinteni, amely újra megerősíti az 

Európai Unió központi célját, azaz a 

gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 

valamint a valamennyi polgár javát 

szolgáló Európa újraépítéséről folyó 

szélesebb körű gondolkodást; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Módosítás  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

a GUE/NGL 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 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek az Unió 

kialakult politikáira és prioritásaira kell 

épülnie, amelyek a béke, a demokrácia, a 

jogállamiság, az emberi jogok és a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítására, a jólét, 

a hosszú távú fenntartható gazdasági 

növekedés, a jó minőségű munkahelyek, a 

fenntartható fejlődés és a kutatás és az 

innováció fellendítésére, a tisztességes 

munkahelyekhez vezető színvonalas 

foglalkoztatás biztosítására, az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemre, 

valamint a gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió és a tagállamok és polgárok 

közötti szolidaritás erősítésére irányulnak; 

úgy véli, hogy ezek a pillérek az 

előfeltételei a megfelelően működő 

egységes piacnak és gazdasági és 

monetáris uniónak, valamint az Európa 

által a világban elfoglalt hely 

megerősítésének; bízik abban, hogy ezek 

minden eddiginél fontosabbak Európa 

jövőbeli törekvései szempontjából; 

4. meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek az Unió 

kialakult politikáira és prioritásaira kell 

épülnie, amelyek a béke, a demokrácia, a 

jogállamiság, az emberi jogok és a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítására, a jólét, 

a hosszú távú fenntartható gazdasági 

növekedés, a jó minőségű munkahelyek, a 

fenntartható fejlődés és a kutatás és az 

innováció fellendítésére, a jogszabályban 

foglalt jogokat biztosító, tisztességes 

munkahelyekhez vezető színvonalas 

foglalkoztatás biztosítására, az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemre, 

valamint a gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió és a tagállamok és polgárok 

közötti szolidaritás erősítésére irányulnak; 

úgy véli, hogy mindez körforgásos, 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdasághoz vezet; kiemeli, hogy egyetlen 

európai országot sem szabad kizárni a 

fenntartható növekedésből, még akkor 

sem, ha nem az EU tagja; bízik abban, 

hogy ezek az országok minden eddiginél 

fontosabbak Európa jövőbeli törekvései 

szempontjából; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Módosítás  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek lehetővé kell 

tennie az Unió számára, hogy 

megoldásokat találjon, és megerősödve 

emelkedjen ki az évtized válságaiból: a 

gazdasági és pénzügyi visszaesésből, a 

fiatalok körében tapasztalható 

munkanélküliségből, a tartós 

szegénységből és társadalmi 

kirekesztésből, a migráció és a menekültek 

jelenségéből, valamint az éghajlatváltozás 

és a természeti katasztrófák, a 

környezetkárosodás, a biológiai sokféleség 

csökkenése, a terrorizmus és az instabilitás 

által kiváltott válságokból, hogy csak 

néhányat nevezzünk meg; hangsúlyozza, 

hogy ezek a belföldi következményekkel is 

járó globális, határokon átnyúló kihívások 

leleplezik gazdaságaink és társadalmaink 

kölcsönös függő viszonyát, és rámutatnak a 

közös fellépések szükségességére; 

5. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek lehetővé kell 

tennie az Unió számára, hogy 

megoldásokat találjon, és megerősödve 

emelkedjen ki az évtized válságaiból: a 

gazdasági és pénzügyi visszaesésből, a 

fiatalok körében tapasztalható 

munkanélküliségből, a tartós 

szegénységből és társadalmi 

kirekesztésből, a migráció és a menekültek 

jelenségéből, valamint az éghajlatváltozás 

és a természeti katasztrófák, a 

környezetkárosodás, a biológiai sokféleség 

csökkenése, a terrorizmus és az instabilitás 

által kiváltott válságokból, hogy csak 

néhányat nevezzünk meg; hangsúlyozza, 

hogy ezek a belföldi következményekkel is 

járó globális, határokon átnyúló kihívások 

leleplezik gazdaságaink és társadalmaink 

kölcsönös függő viszonyát, és rámutatnak a 

közös fellépések szükségességére; 

hangsúlyozza, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek a hosszabb távú 

kihívásokra és kötelezettségvállalásokra is 

összpontosítania kell; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Módosítás  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

a GUE/NGL 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 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. a szolidaritás demonstrálására be 

kellene vezetni egy rendszert külön 

programokkal az alacsony jövedelmi és 

növekedési rátáktól szenvedő, hosszú távú 

elszegényedéssel és munkanélküliséggel 

küzdő tagállamok segítésére és 

megerősítésére, hogy haladéktalanul és 

egyszerűbben férjenek hozzá az uniós 

forrásokhoz a vészhelyzetek kezelése 

céljából; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Módosítás  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

a GUE/NGL 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 

5 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5b. felszólítja az EU-t, hogy ne áldozza 

fel a kohéziós politikát; 

Or. en 

 

 


