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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. kéri ezért a meglévő politikák, 

különösen a Szerződésekben rögzített 

régóta fennálló uniós politikák, 

nevezetesen a közös agrárpolitika és 

halászati politika, valamint a kohéziós 

politika folyamatos támogatását, mivel 

azok elviszik az uniós polgárokhoz az 

európai projekt kézzelfogható előnyeit; 

elutasít minden olyan próbálkozást, amely 

e politikák nemzeti hatáskörbe történő 

visszautalására irányul, mivel ez nem 

csökkentené az adófizetőkre és a 

fogyasztókra háruló pénzügyi terhet, és 

jobb eredményeket sem érne el, ehelyett 

azonban akadályozná a növekedést, a 

szolidaritást és az egységes piac 

működését, miközben tovább mélyítené az 

egyenlőtlenségeket és növelné a 

különbségeket a területek és a gazdasági 

ágazatok között; a következő 

programozási időszakban ugyanolyan 

szintű finanszírozást szándékozik 

biztosítani e politikák tekintetében az EU-

27 számára, miközben tovább javítja azok 

eredményességét, és egyszerűsíti az 

említett politikákhoz kapcsolódó 

eljárásokat;  

8. kéri ezért a meglévő politikák, 

különösen a Szerződésekben rögzített, 

régóta fennálló uniós politikák, 

nevezetesen a kohéziós politika (mely 

továbbra is az Unió egyetlen nagyléptékű 

szolidaritási politikája) és a közös 

agrárpolitika és halászati politika 

folyamatos és megerősített támogatását, 

mivel azok elviszik az uniós polgárokhoz 

az európai projekt kézzelfogható előnyeit; 

emlékeztet arra, hogy a következő 

programozási időszak összefüggésében az 

Uniónak ezzel egyidejűleg törekednie kell 
a legszegényebb és a leggazdagabb régiók 

közötti fejlettségbeli szakadék, valamint a 

polgárok különböző társadalmi kategóriai 

közötti bérszakadék csökkentésére; 
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