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8.3.2018 A8-0048/118 

Módosítás  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 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 

89 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  89b. alapvető fontosságúnak tartja, 

hogy a kohéziós politika továbbra is 

kiterjedjen az összes uniós régióra, és 

továbbra is az Unió legfőbb szolidaritási, 

fejlesztési és beruházási eszköze 

maradjon, amely hosszú távú stratégián és 

kilátásokon alapul és amelyhez a 

kihívásoknak megfelelő költségvetést kell 

rendelni; kéri ezért, hogy az uniós 

kiadások felső határát az uniós bruttó 

nemzeti jövedelem (GNI) 1%-ának 

megfelelő jelenlegi szintről emeljék 

legalább 1,3%-ra annak érdekében, hogy 

továbbra is támogatni lehessen a jelenlegi 

szakpolitikai területeket és el lehessen 

kerülni, hogy az új kihívások 

finanszírozása ezek rovására történjen, 

valamint ezzel egyidejűleg fennmaradjon 

a kohéziós politika részesedésének 

jelenlegi, a többéves pénzügyi keret több 

mint egyharmadát kitevő szintje; 

Or. en 



 

AM\1148071HU.docx  PE616.074v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.3.2018 A8-0048/119 

Módosítás  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, 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 

89 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  89c. hangsúlyozza, hogy bár a kohéziós 

politika forrásaiból elsőként a kevésbé 

fejlett régiók részesülnek, a gazdag 

régiókon belüli legszegényebb vidéki és 

városi területeket szintén kiemelt kohéziós 

politikai beruházási területekként kellene 

kezelni; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Módosítás  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 

90 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

90. kiemelkedő fontosságúnak tartja, 

hogy a 2020 utáni időszakban a 27 uniós 

tagállam tekintetében változatlan árakon 

számítva legalább a 2014–2020-as időszak 

költségvetésének szintjén tartsák a 

kohéziós politika finanszírozását; 

hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 

forrásainak elosztásakor a GDP-nek kell az 

egyik paraméternek maradnia, azonban úgy 

véli, hogy azt a társadalmi, környezeti és 

demográfiai mutatók egy további 

készletének kell kiegészítenie, hogy jobban 

figyelembe vegye az uniós régiók és a 

tagállamok közötti és azokon belüli újfajta 

egyenlőtlenségeket; emellett támogatja, 

hogy az új programozási időszakban 

folytassák azokat az elemeket, amelyek a 

jelenlegi többéves pénzügyi keretben 

korszerűbbé és teljesítményorientáltabbá 

tették a kohéziós politikát, azaz a tematikus 

koncentrációt, az előzetes feltételrendszert, 

az teljesítménymérési keretet és a 

gazdasági kormányzással való 

kapcsolatot; 

90. kiemelkedő fontosságúnak tartja, 

hogy a 2020 utáni időszakban a 27 uniós 

tagállam tekintetében változatlan árakon 

számítva legalább a 2014–2020-as időszak 

költségvetésének szintjén tartsák a 

kohéziós politika finanszírozását; 

mélységes aggodalmát fejezi ki a Bizottság 

nemrégiben tett nyilatkozatai miatt, 

amelyek a kohéziós politika 

költségvetésének esetleges jelentős 

csökkentését vetítik előre a következő 

többéves pénzügyi keretben, és amelyek 

bizonyos régiókat – vagy akár a legtöbb 

régiót – kizárnának a kohéziós 

politikából; támogatja, hogy a költségvetés 

legyen arányos a régiók előtt álló 

kihívásokkal, és a kohéziós politikát ne 

alakítsák kiigazítási változóvá; emlékeztet 

arra, hogy az Európai Parlament számára 

nem képezi alku tárgyát az, hogy a 

kohéziós politikának valamennyi régióra 

ki kell terjednie; hangsúlyozza, hogy a 

kohéziós politika forrásainak elosztásakor 

a GDP-nek kell az egyik paraméternek 

maradnia, azonban úgy véli, hogy azt a 

társadalmi, környezeti és demográfiai 

mutatók egy további készletének kell 



 

AM\1148071HU.docx  PE616.074v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

kiegészítenie, hogy jobban figyelembe 

vegye az uniós régiók és a tagállamok 

közötti és azokon belüli újfajta 

egyenlőtlenségeket; meggyőződése, hogy a 

jövőben a kohéziós politika számára az 

egyik legnagyobb kihívás az lesz, hogy 

megfelelő támogatást tudjon nyújtani a 

közepes jövedelmű régiók számára azok 

kedvező fejlődési pályájának 

fenntartásához, valamint hogy a kohéziós 

politikának a régiók közötti és a régiókon 

belüli egyenlőtlenségeket egyaránt 

csökkentenie kell, továbbá meg kell 

akadályoznia a veszélyeztetett régiók 

lemaradását az átmeneti régiók 

kategóriája számára rendelkezésre álló 

források arányának esetleges kiterjesztése 

révén; emellett támogatja, hogy az új 

programozási időszakban folytassák azokat 

az elemeket, amelyek a jelenlegi többéves 

pénzügyi keretben korszerűbbé és 

teljesítményorientáltabbá tették a kohéziós 

politikát, azaz a tematikus koncentrációt és 

a teljesítménymérési keretet; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Módosítás  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, 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 

90 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  90a. megismétli azt az álláspontját, 

hogy a kohéziós politikát nem szabad 

alárendelni olyan európai szintű 

feltételrendszernek, amely a helyi és a 

regionális hatóságok, illetve az egyéb 

kedvezményezettek által nem 

befolyásolható; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Módosítás  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 

90 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  90b. úgy véli, hogy az Európai 

Bizottság „Szorosabb és megújított 

stratégiai partnerség az EU legkülső 

régióival” című közleményében 

meghatározott célokkal és elvekkel 

összhangban a következő többéves 

pénzügyi keretben elegendő eszközt kell 

biztosítani az Európai Unió legkülső 

régióiban a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió megvalósítására, valamint 

az EUMSZ 349. cikkében meghatározott 

egyedi intézkedésekre; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Módosítás  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 

91 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

91. szilárdan elkötelezett az EUMSZ 9. 

cikkéből eredő, a szociális Európa 

megvalósítására és a szociális jogok 

európai pillérének bevezetésére vonatkozó 

kötelezettség mellett, amely egy 

nagymértékben versenyképes szociális 

piacgazdaság fenntartható növekedésén 

alapul, amelynek célja a Szerződésnek 

megfelelően a teljes körű foglalkoztatás és 

a társadalmi haladás, a nők és férfiak 

közötti egyenlőség, a nemzedékek közötti 

szolidaritás és a gyermekek jogai 

védelmének előmozdítása; kiemeli, hogy 

ennek megvalósítása megköveteli a 

szociálpolitikák megfelelő finanszírozását, 

és hangsúlyozza, hogy ebből következően 

meg kell erősíteni az ezekhez a célokhoz 

hozzájáruló, már meglévő eszközöket, 

nevezetesen az Európai Szociális Alapot 

(ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezést, a leginkább rászoruló 

személyeket támogató európai 

segítségnyújtási alapot, az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 

(EGAA) és a foglalkoztatás és a szociális 

innováció európai programját (EaSI); kitart 

amellett, hogy ezeket garantálják a 

következő többéves pénzügyi keretben, és 

91. szilárdan elkötelezett a szociális 

Európa megvalósítására és a szociális 

jogok európai pillérének megvalósítását 

célzó európai projekt újragondolása 

mellett, amelynek célja az EUMSZ-nek 

megfelelően a teljes körű foglalkoztatás és 

a társadalmi haladás, a nők és férfiak 

közötti egyenlőség, a nemzedékek közötti 

szolidaritás és a gyermekek jogai 

védelmének előmozdítása; kiemeli, hogy 

ennek megvalósítása megköveteli a 

szociálpolitikák megfelelő finanszírozását, 

és hangsúlyozza, hogy ebből következően 

meg kell erősíteni az ezekhez a célokhoz 

hozzájáruló, már meglévő eszközöket, 

nevezetesen az Európai Szociális Alapot 

(ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezést, a leginkább rászoruló 

személyeket támogató európai 

segítségnyújtási alapot, az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 

(EGAA) és a foglalkoztatás és a szociális 

innováció európai programját (EaSI); kitart 

amellett, hogy ezeket a következő többéves 

pénzügyi keretben ne csak garantálják, 

hanem célkitűzéseiknek megfelelően 

erősítsék is meg pénzügyileg, és a 

továbbiakban is túlnyomórészt vissza nem 
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a továbbiakban is túlnyomórészt vissza 

nem térítendő támogatások révén hajtsák 

végre; 

térítendő támogatások révén hajtsák végre; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Módosítás  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

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 

93 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

93. kiemeli, hogy az ESZA-nak ki kell 

terjesztenie támogatását különösen a 

társadalmi párbeszéd fejlesztésére, 

mégpedig a szociális partnerek – ezen belül 

az európai ágazati és ágazatközi szintek – 

kapacitásbővítésének javítása révén, és 

hogy e kötelezettségvállalásnak az EU 

valamennyi régiójában kötelezővé kell 

válnia a tagállamok számára; 

93. kiemeli, hogy az ESZA-nak ki kell 

terjesztenie támogatását különösen a 

társadalmi párbeszéd fejlesztésére, 

mégpedig a szociális partnerek – ezen belül 

az európai ágazati és ágazatközi szintek – 

kapacitásbővítésének javítása révén, és 

hogy e kötelezettségvállalásnak az EU 

valamennyi régiójában kötelezővé kell 

válnia a tagállamok számára; kitart 

amellett, hogy az ESZA-nak a 

munkavállalók képzése és az ilyen 

képzések támogatásának növelése révén 

támogatnia kell a körforgásos gazdaságra 

való átállást; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Módosítás  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

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 

99 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  99a. emlékeztet arra, hogy a 

szabadkereskedelmi megállapodások 

nemcsak csökkentik a foglalkoztatást, 

különösen a mezőgazdaságban, hanem 

gyakran veszélyeztetik a gazdasági és a 

társadalmi kohéziót, továbbá fokozzák a 

munkavállalók körében a nyugtalanságot 

és általában a nyilvánosság körében az 

elégedetlenséget; úgy véli, hogy egy 

koherens szolidáris protekcionista 

stratégia csökkentené az üzleti 

tevékenységek kiszervezésének kockázatát, 

és leegyszerűsítené az ipari termelés 

Unión belüli áthelyezésének feltételeit; 

kiemeli a fenntartható és inkluzív fejlődést 

eredményező, valódi uniós szintű 

iparpolitika fontosságát; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Módosítás  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

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 

99 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  99b. úgy véli, hogy tekintettel a 

migránsválságból eredő humanitárius 

szükséghelyzetre, az Unió bűnüldözési 

ügynökségeit ki kell egészíteni egy olyan 

uniós ügynökséggel, amelynek 

megbízatása az emberek védelmére, a 

humanitárius támogatásra és a mentési 

műveletekre irányul, és amely mindenki 

számára garantálja az alapvető jogokat, 

függetlenül attól, hogy uniós polgár-e 

vagy sem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Módosítás  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 

101 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

101. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság és a foglalkoztatás megőrzésében, 

a fenntartható fejlődésben, a környezet, a 

mezőgazdaság és az erdészet 

fenntarthatóságában és az európaiak 

számára egészséges, kiváló minőségű, 

megfizethető élelmiszerek biztosításában; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel és az egészségvédelemmel 

kapcsolatos követelmények, valamint 

nagyobb szükség van a mezőgazdasági 

termelők környezetbarát termelési 

gyakorlatokra való átállásának 

támogatására és az éghajlatváltozás 

kezelésére; hangsúlyozza, hogy támogatni 

kell a mezőgazdasági termelők 

jövedelmének biztonságát és meg kell 

erősíteni a kapcsolatot a KAP és a 

közjavak nyújtása között; hangsúlyozza, 

hogy a KAP az egyik leginkább integrált 

politika, azt elsősorban uniós szinten 

finanszírozzák, ezért helyettesíti a nemzeti 

kiadásokat; 

101. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság és a foglalkoztatás megőrzésében, 

a fenntartható fejlődésben, a környezet, a 

mezőgazdaság és az erdészet 

fenntarthatóságában és az európaiak 

számára egészséges, kiváló minőségű, 

megfizethető élelmiszerek biztosításában; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel és az egészségvédelemmel 

kapcsolatos követelmények, valamint 

nagyobb szükség van a mezőgazdasági 

termelők környezetbarát termelési 

gyakorlatokra való átállásának 

támogatására és az éghajlatváltozás 

kezelésére; hangsúlyozza, hogy támogatni 

kell a mezőgazdasági termelők 

jövedelmének biztonságát és meg kell 

erősíteni a kapcsolatot a KAP és a 

közjavak nyújtása között; hangsúlyozza, 

hogy a KAP az egyik leginkább integrált 

politika, azt elsősorban uniós szinten 

finanszírozzák, ezért helyettesíti a nemzeti 

kiadásokat; elutasít minden olyan 

kísérletet, amelynek célja a KAP 

költségeinek nemzeti hatáskörbe való 



 

AM\1148071HU.docx  PE616.074v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

visszautalása, és hangsúlyozza, hogy a 

tisztességes termelői árak és a termelők 

stabil és tisztességes jövedelmének 

biztosítása érdekében a termelés és a 

piacok állami szabályozására irányuló 

mechanizmusokra van szükség; 

Or. en 

 

 


