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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2018 A8-0048/91 

Módosítás  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 

22 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  22a. Az 5+5 modell lehetővé tenné a 

Parlament politikai jellegű aggályainak 

figyelembe vételét az egyes parlamenti 

ciklusokban. Nagyobb rugalmasságot is 

biztosítana a programok irányítása terén, 

figyelembe véve a gazdasági ciklusokat és 

lehetővé téve, hogy recesszió idején 

expanzív, gazdasági fellendülés idején 

pedig visszafogottabb többéves pénzügyi 

keret mellett lehessen dönteni, a hosszú 

távú programok nagyfokú stabilitásának 

elveszítése nélkül, amelyek – ha ezt 

helyénvalónak ítélik – folytatódhatnának 

a tízéves időszakon keresztül; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Módosítás  92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret során a 

költségvetési hatóság a többéves pénzügyi 

keretről szóló rendeletben szereplő 

rugalmassági mechanizmusok és 

különleges eszközök jelentős mértékű 

igénybevételét hagyta jóvá, hogy biztosítsa 

a súlyos válságok elhárításához vagy az új 

politikai prioritások finanszírozásához 

szükséges további előirányzatokat; 

26. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret során a 

költségvetési hatóság a többéves pénzügyi 

keretről szóló rendeletben szereplő 

rugalmassági mechanizmusok és 

különleges eszközök jelentős mértékű 

igénybevételét hagyta jóvá, hogy biztosítsa 

a súlyos válságok elhárításához vagy az új 

politikai prioritások finanszírozásához 

szükséges további előirányzatokat; 

sajnálatosnak tartja, hogy számos 

átcsoportosításra került sor más 

programok költségvetési sorainak terhére, 

nevezetesen a kohéziós politika esetében; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Módosítás  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. ezért úgy véli, hogy a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret szerinti 

rugalmassági rendelkezések jól működtek, 

és megoldást nyújtottak azokra a jelentős 

finanszírozási szükségletekre, amelyek 

különösen a migrációval és a 

menekültekkel kapcsolatos kihívások 

leküzdése és a beruházási hiány kezelése 

miatt merültek fel; emlékeztet arra, hogy a 

Parlament volt a kezdeményezője számos 

ilyen rendelkezésnek, amelyeket 

erőteljesen védelmébe vett a korábbi 

többéves pénzügyi keretről folyó 

tárgyalások során; 

27. ezért úgy véli, hogy a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret szerinti 

rugalmassági rendelkezések nem 

nyújtottak megoldást az európai szintű 

közjó érdekében fontos és szükséges 

finanszírozásra; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Módosítás  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, 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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának 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; 

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, biztonságos és fenntartható 

foglalkoztatás biztosítása révén; 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Módosítás  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. elismeri, hogy amikor az uniós 

intézmények a következő többéves 

pénzügyi keretben a kiadások típusáról 

határoznak, az egyik irányadó elvnek 

annak kell lennie, hogy európai 

hozzáadott értéket kell elérni; rámutat 

azonban arra, hogy a fogalomnak 
többféle értelmezése van, és kéri a 

megfelelő kritériumok egységes, 

egyértelmű és könnyen érthető 

meghatározását, amelynek figyelembe kell 

vennie a területi sajátosságokat és adott 

esetben mérhető teljesítménymutatókat 

kell tartalmaznia; óva int az arra irányuló 

kísérletektől, hogy ezt a meghatározást – 

pusztán mennyiségi vagy rövid távú 

gazdasági megfontolásokból – uniós 

politikák és programok lényegének 

megkérdőjelezéséhez használják fel; 

50. rámutat arra, hogy az európai 

hozzáadott érték fogalmának többféle 

értelmezése van; óva int az arra irányuló 

kísérletektől, hogy ezt a meghatározást – 

pusztán mennyiségi vagy rövid távú 

gazdasági megfontolásokból – uniós 

politikák és programok lényegének 

megkérdőjelezéséhez használják fel; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Módosítás  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 

52 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. úgy véli, hogy a kiadások 

hatékonyságának javítása, azaz az uniós 

költségvetés minden egyes eurójának 

hatékony és megkülönböztetésmentes 

felhasználása nemcsak az uniós 

forrásoknak a legnagyobb európai 

hozzáadott értékkel rendelkező és az uniós 

politikákban és programokban a 

legnagyobb teljesítménynövekedést 

biztosító tevékenységek felé történő 

irányításával érhető el a folyó kiadások 

mélyreható elemzése alapján, hanem az 

uniós költségvetés és a nemzeti 

költségvetések közötti nagyobb fokú 

szinergia megvalósításával és a kiadási 

szerkezet kézzelfogható javításának 

biztosításával is; támogatja a Európai 

Számvevőszék 2016. évi éves jelentésének 

ajánlásait a mutatókat tartalmazó hatékony 

teljesítménymérési rendszer, a 

teljesítménnyel kapcsolatos jelentéstétel 

észszerűbbé és kiegyensúlyozottabbá 

tétele, valamint az értékelési eredmények 

könnyebb hozzáférhetősége 

vonatkozásában; 

52. úgy véli, hogy a kiadások 

hatékonyságának javítása, azaz az uniós 

költségvetés minden egyes eurójának 

hatékony és megkülönböztetésmentes 

felhasználása a folyó kiadások mélyreható 

elemzésén kell hogy alapuljon, és azt elő 

kell segíteni az uniós költségvetés és a 

nemzeti költségvetések közötti nagyobb 

fokú szinergia megvalósításával és a 

kiadási szerkezet kézzelfogható javításának 

biztosításával is; támogatja a Európai 

Számvevőszék 2016. évi éves jelentésének 

ajánlásait a mutatókat tartalmazó hatékony 

teljesítménymérési rendszer, a 

teljesítménnyel kapcsolatos jelentéstétel 

észszerűbbé és kiegyensúlyozottabbá 

tétele, valamint az értékelési eredmények 

könnyebb hozzáférhetősége 

vonatkozásában; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Módosítás  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz 

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 

53 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  53a. emlékeztet arra, hogy az EU 

strukturális alapjai nem használhatók fel 

olyan módon, hogy közvetlenül vagy 

közvetve támogassák a szolgáltatások vagy 

a termelés másik tagállamba történő 

áthelyezését; 

Or. en 

 

 


