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8.3.2018 A8-0048/79 

Módosítás  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Miguel Urbán Crespo 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9b. úgy véli, hogy az EU felelőssége, 

hogy a jobb jövő kilátásait kínálja a 

fiatalabb nemzedék számára, amelynek 

viselnie kell majd az Unióban az elmúlt 

évtizedek folyamán bevezetett 

gazdaságpolitikák káros következményeit; 

eltökélt szándéka, hogy jelentősen 

megerősítse kiemelt programját, az 

Erasmus+ programot, amelynek minden 

európai fiatal javát kell szolgálnia, nem 

csak azon diákok szűk körét, akik meg 

tudják fizetni a külföldi tartózkodást, 

mivel ez a program jelenleg nem tud 

eleget tenni a legszínvonalasabb 

jelentkezők részéről tanúsított rendkívül 

nagy érdeklődésnek, mivel a jelenlegi 

költségvetés rendkívül kis mértékben 

finanszírozza ezt a programot; javasolja, 

hogy jelentős mértékben növeljék az 

Erasmus+-ra vonatkozó költségvetést, és 

azt legalább fele részben a kevésbé tehetős 

társadalmi osztályokból származó 

fiatalokra fordítsák; kéri továbbá, hogy 

jelentős mértékben erősítsék meg a 

kutatási és innovációs keretprogramot; 

szorgalmazza, hogy valódi előrelépés 

történjen az ifjúsági munkanélküliség 

elleni küzdelem és a mikro-, kis- és 
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középvállalkozások, valamint a szociális 

vállalkozások támogatása terén is azzal, 

hogy az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés programjait és a 

vállalkozások versenyképességét és a kis- 

és középvállalkozásokat segítő programot 

(COSME) több pénzügyi eszközzel látják 

el; támogatja ezen kívül az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 2.0 

megerősítését is; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Módosítás  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9c. felkéri az EU-t, hogy fokozza az 

Európán belüli kohézió és szociális 

konvergencia erősítése érdekében tett 

erőfeszítéseit; javasolja az Európai 

Szociális Alap költségvetésének 

megkétszerezését annak érdekében, hogy 

csökkenteni lehessen a munkanélküliséget 

és fel lehessen számolni az Európán belüli 

régóta fennálló szociális törésvonalakat; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Módosítás  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Marie-

Pierre Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. felszólítja az Uniót, hogy vállalja 

szerepét a három újonnan kialakuló 

szakpolitikai területen, amelyek belső és 

külső dimenzióval is rendelkeznek, és a 

jelenlegi többéves pénzügyi keret során 

jelentek meg: 

 

– átfogó menekültügyi, migrációs és 

integrációs politika kialakításával és 

finanszírozásával, és a migráció és a 

lakóhelyelhagyás kiváltó okainak a 

harmadik országokban való kezelésével; 

 

– a külső határok védelmének 

megerősítésével és a stabilitás 

előmozdításával, különösen az emberi 

jogok védelmezésével külföldön, a 

konfliktusok megelőzésével és külső 

fejlesztési politikákkal; 

 

– közös belső biztonság 

megteremtésével az uniós polgárok 

számára és a kutatási erőfeszítések és 

képességek összevonásával a védelem 

területén, hangsúlyozva, hogy a védelem 

területén tett fellépések nem történhetnek 

törölve 
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az uniós fejlesztéspolitikák kárára; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Módosítás  82 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. kiemeli, hogy a jövőbeli keret 

várhatóan integrálni fogja a pénzügyi 

támogatás két új típusát, amelyek jelenleg 

kiemelt helyen szerepelnek az Unió 
gazdasági menetrendjében, nevezetesen a 

beruházástámogatási rendszerek, például 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

folytatását, valamint az euróövezeti 

tagállamokra irányuló stabilizációs 

funkció kialakítását, lehetőleg a javasolt 

európai valutaalapon keresztül, külön 

konvergenciaeszközzel együtt az 

euróövezeti csatlakozás felé haladó 

tagállamok számára; 

11. kiemeli, hogy a jövőbeli keret 

várhatóan integrálni fogja a pénzügyi 

támogatás új típusait, például az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapot; kéri, hogy 

ezek a programok tartsák tiszteletben a 

szociális, gazdasági és területi kohézióval 

kapcsolatos uniós célkitűzést; úgy véli, 

hogy a javasolt európai valutaalapra 

irányuló javaslat akkor illeszkedhet az 

európai kohézió megerősítésének 

célkitűzéséhez, ha tevékenysége nem 

korlátozódik kizárólag az euróövezetre, ha 

elsősorban a fejlesztés és a tőkéhez jutás 

szempontjából a legkedvezőtlenebb 

helyzetben lévő régiókra és térségekre 

irányul, és ha nem ró kontraproduktív 

megszorító intézkedéseket a régiókra és a 

tagállamokra; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Módosítás  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. megerősíti azt az elvet, hogy az 

újabb politikai prioritásokhoz további 

pénzügyi eszközöknek kell társulniuk, 

függetlenül attól, hogy azok az új többéves 

pénzügyi keret elfogadásának időpontjában 

merülnek fel, vagy pedig a keret 

végrehajtása során, és hangsúlyozza, hogy 

az új szükségletek finanszírozása nem 

áshatja alá a meglévő politikákat és 

programokat; emellett arra számít, hogy 

megfelelő rugalmassági rendelkezések 

lépnek majd életbe az előre nem látható 

körülményekre való felkészülés érdekében, 

amelyek a többéves pénzügyi keret 

időtartama alatt állhatnak be; 

13. ebben az összefüggésben ellenzi az 

uniós költségvetés volumenének 

bármilyen nominális csökkentését a 

következő többéves pénzügyi keret során, 

továbbá megerősíti azt az elvet, hogy az 

újabb politikai prioritásokhoz további 

pénzügyi eszközöknek kell társulniuk, 

függetlenül attól, hogy azok az új többéves 

pénzügyi keret elfogadásának időpontjában 

merülnek fel, vagy pedig a keret 

végrehajtása során, és hangsúlyozza, hogy 

az új szükségletek finanszírozása nem 

áshatja alá a meglévő politikákat és 

programokat; emellett arra számít, hogy 

megfelelő rugalmassági rendelkezések 

lépnek majd életbe az előre nem látható 

körülményekre való felkészülés érdekében, 

amelyek a többéves pénzügyi keret 

időtartama alatt állhatnak be; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Módosítás  84 

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

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

pénzügyi keretről szóló álláspontjának 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; 

14. úgy véli, hogy csak úgy lehet 

megvalósítani egy erősebb és 

ambiciózusabb Európát, ha az a polgárok 

szolidaritással, kohézióval, 

menedékjoggal, környezetvédelemmel és 

biológiai sokféleséggel, a gazdaság és az 

energia környezetbaráttá tételével, a 

társadalmi fejlődéssel, valamint a kutatás 

és az oktatás támogatásával kapcsolatos 

elvárásaihoz közelítve alakul át; úgy véli, 

hogy a többéves pénzügyi keret kiadási 

plafonjának el kellene érnie az EU-27 
bruttó nemzeti jövedelmének a szerződések 

által megengedett maximális arányát; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Módosítás  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, 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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  14a. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 

plafonértékeket jelentős mértékben 

növelni kell, átalakítva a többéves 

pénzügyi keretet egy olyan rugalmas és 

szervezett rendszerré, amelyben az uniós 

kiadási programok kellő forrásokkal 

rendelkeznek a kulcsfontosságú 

cselekvések céljaira; hangsúlyozza, hogy 

mindez ez nem lesz lehetséges anélkül, 

hogy orvosolnák a tényleges gazdasági 

konvergencia hiányát, csökkentenék az 

egyenlőséget fenyegető kockázatokat, 

ösztönöznék a termelési modell 

megváltoztatása céljából eszközölt 

befektetéseket, megfelelnének az éghajlat 

támasztotta kihívásoknak, valamint 

előmozdítanák a jobb feltételek között 

folytatott együttműködést; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Módosítás  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, 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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  14b. hangsúlyozza, hogy az 1970. évi 

Werner-jelentés és az 1977. évi 

McDougall-jelentés szerint az Uniónak 

sokkal nagyobb mértékben kell növelnie 

közforrásait a külső fizetési mérleg 

egyensúlyhiányainak ellensúlyozása 

érdekében, és e célból a még magasabb 

szint eléréséig átmeneti lépésként a bruttó 

nemzeti jövedelem 4%-ával kell 

hozzájárulni az EU költségvetéséhez 

csupán annak érdekében, hogy fel 

lehessen számolni a meglévő 

különbségeket; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Módosítás  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának 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; 

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; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az uniós 

költségvetésnek nem szabad csupán a 

bruttó nemzeti jövedelmen alapulnia, 

mivel e megoldás esetén a többéves 

pénzügyi keret tisztességtelen és 

kiegyensúlyozatlan lenne, továbbá 

hiányozna a progresszív tervezés; úgy véli 

továbbá, hogy a következő többéves 

pénzügyi keret finanszírozásakor szem 

előtt kell tartani a szociális tényezőket, 

például a munkanélküliséget, a 

közjavakhoz való hozzáférést, valamint a 

leghátrányosabb helyzetű területek és 

városrészek helyi bruttó jövedelmét; 

Or. en 

 

 


