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8.3.2018 A8-0048/136 

Módosítás  136 

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

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

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 

109 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  109a. tiltakozik az összes külső eszköz 

egyetlen eszközben való egyesítése ellen, 

mivel az akadályozná és még 

korlátozottabbá tenné a demokratikus 

felügyeletet, a pénzeszközök és kiadások 

nyomon követhetőségét, valamint a 

parlamenti ellenőrzést; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Módosítás  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

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 

111 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

111. úgy véli, hogy a „Biztonság, béke 

és stabilitás mindenki számára” 

elnevezésű új fejezet azt bizonyítaná, hogy 

az Unió kiemelten kezeli ezt az újonnan 

felmerülő politikai felelősséget, elismerné 

annak sajátosságait, és összhangot 

teremtene annak belső és külső dimenziói 

között; 

törölve 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Módosítás  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

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 

113 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

113. úgy véli, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek támogatnia kell az 

európai védelmi unió létrehozását; a 

Bizottság ezen a területen tett bejelentéseit 

követően várakozással tekint a megfelelő 

jogalkotási javaslatok elé, ideértve egy 

külön uniós védelmi kutatási programot 

és egy ipari fejlesztési programot is, 

amelyeket a tagállamok 

együttműködéshez szükséges 

felszerelésekkel kapcsolatos beruházásai 

egészítenek ki; ebben az összefüggésben 

ismételten megerősíti azt a határozott 

meggyőződését, hogy a további politikai 

prioritásokhoz további pénzügyi 

eszközöket kell párosítani; emlékeztet 

arra, hogy a fokozott védelmi 

együttműködés, a kutatás és a 

felszerelések összevonása, valamint a 

párhuzamosságok felszámolása meg fogja 

erősíteni az európai védelmi ipar 

stratégiai autonómiáját és 

versenyképességét, és jelentős 

hatékonyságnövekedéshez vezet majd, 

amelyet gyakran évi kb. 26 milliárd 

euróra becsülnek;  

törölve 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Módosítás  139 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, 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 

113 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

113. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek támogatnia 

kell az európai védelmi unió létrehozását; a 

Bizottság ezen a területen tett bejelentéseit 

követően várakozással tekint a megfelelő 

jogalkotási javaslatok elé, ideértve egy 

külön uniós védelmi kutatási programot és 

egy ipari fejlesztési programot is, 

amelyeket a tagállamok 

együttműködéshez szükséges 

felszerelésekkel kapcsolatos beruházásai 

egészítenek ki; ebben az összefüggésben 

ismételten megerősíti azt a határozott 

meggyőződését, hogy a további politikai 

prioritásokhoz további pénzügyi 

eszközöket kell párosítani; emlékeztet 

arra, hogy a fokozott védelmi 

együttműködés, a kutatás és a 

felszerelések összevonása, valamint a 

párhuzamosságok felszámolása meg fogja 

erősíteni az európai védelmi ipar 

stratégiai autonómiáját és 

versenyképességét, és jelentős 

hatékonyságnövekedéshez vezet majd, 

amelyet gyakran évi kb. 26 milliárd 

euróra becsülnek; 

 

113. elveti azt a javaslatot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretnek 

támogatnia kell az európai védelmi unió 

létrehozását; tiltakozik az EU további 

militarizálása, egy uniós védelmi kutatási 

program és egy védelmi és fegyverkezési 

fejlesztési program folytatása, valamint 

egy uniós katonai-ipari komplexum 

létrehozása ellen; kifogásolja továbbá a 

belső és külső biztonság összevonását, 

illetve a kereskedelmi, fejlesztési és 

energiapolitikának a KKBP/KBVP-nek 

való alárendelése ellen; hangsúlyozza e 

tekintetben, hogy az EU-nak ismét 

szigorúan polgári szereplővé kell válnia, 

és elő kell mozdítania az olyan 

prioritásokat, mint a szegénység 

felszámolása és a fenntartható fejlesztési 

célok elérése, a konfliktusok békés 

megoldása, a fegyverellenőrzés, az 

atomsorompó-szerződés rendszere és a 

teljes nukleáris leszerelés, a tisztességes 

kereskedelem és a kiegyensúlyozott 

gazdasági kapcsolatok; 
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Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.3.2018 A8-0048/140 

Módosítás  140 

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

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

113 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  113a. mélységesen sajnálja, hogy a 

brexit ürügyként szolgált az EU fokozott 

és gyorsított militarizálására, amelynek 

célja egy katonai unió és egy uniós 

hadsereg létrehozása; elutasítja a 

tagállamok részvételét az európai katonai 

képességekre és fegyverzetre vonatkozó 

politikákban, mint például az állandó 

strukturált együttműködésben (PESCO), 

amely a KKBP/KBVP konszenzusra 

vonatkozó elvét is sérti; tiltakozik a 

védelmi és fegyverkezési iparág 

folyamatban lévő megerősítése és 

támogatása ellen; hangsúlyozza, hogy az 

Európai Védelmi Alap, az EU védelmi 

programja és az uniós védelmi kutatási 

program létrehozása sérti az EUSZ 41. 

cikkének (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezéseket, amelyek kimondják, hogy 

a katonai vagy védelmi vonatkozású 

fellépésekből eredő kiadások nem 

terhelhetik az Unió költségvetését; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Módosítás  141 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

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 

114 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

114. mivel az Unióban egyre nagyobb 

figyelem hárul a biztonságra és a 

védelemre, kéri valamennyi külső 

biztonsági kiadás újraértékelését; várja 

különösen az ATHENA mechanizmus és 

az Afrikai Békekeret megreformálását, 

miután az EFA a költségvetés részét fogja 

képezni; üdvözli a tagállamok által az 

állandó strukturált együttműködés 

keretében a közelmúltban tett 

kötelezettségvállalásokat, és felkéri a 

Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét (a 

főképviselőt) és a Bizottságot, hogy 

pontosítsák annak jövőbeli 

finanszírozását; kéri, hogy a stabilitást és 

a békét támogató eszköz jogutód 

programja a válságelhárításra és a 

biztonsággal és fejlesztéssel kapcsolatos 

kapacitásbővítésre összpontosítson, és 

eközben találjon jogilag megalapozott 

megoldást a katonai kapacitásbővítésre; 

114. törölve 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Módosítás  142 

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 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

114 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  114. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

fejlesztési politikához és az EFA-hoz 

olyan uniós biztonsági és védelmi 

eszközök kapcsolódnak, mint az ATHENA 

mechanizmus és az Afrikai Békekeret; 

üdvözli a tagállamok által az állandó 

strukturált együttműködés keretében a 

közelmúltban tett 

kötelezettségvállalásokat, és felkéri a 

Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét és a 

Bizottságot, hogy pontosítsák annak 

jövőbeli finanszírozását; szorgalmazza a 

stabilitás és a béke előmozdítását szolgáló 

eszköz jogutód programjának 

létrehozását, amely a válságelhárításra és 

a kapacitásépítésre összpontosítana a 

fejlesztés és a humanitárius segélynyújtás 

terén; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Módosítás  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 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 

120 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

120. hangsúlyozza, hogy a befogadó 

Európa megvalósítása érdekében tett uniós 

kötelezettségvállalások teljesítéséhez 

alapvető fontosságú a megkülönböztetés, 

valamint a nemek közötti egyenlőtlenség 

és a nemi alapú erőszak felszámolása; 

támogatja ezért, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben általánosan 

érvényesüljenek a nemek közötti 

egyenlőséget és a nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó 

kötelezettségvállalásokat, továbbá azt, 

hogy a megkülönböztetés valamennyi 

formája elleni küzdelemben megerősítsék a 

költségvetési dimenziót, különös figyelmet 

fordítva a nemi dimenziónak a migrációs 

és menekültpolitikában és az EU külső 

politikáiban; 

120. hangsúlyozza, hogy a befogadó 

Európa megvalósítása érdekében tett uniós 

kötelezettségvállalások teljesítéséhez 

alapvető fontosságú a megkülönböztetés, a 

nemek közötti egyenlőtlenség és a nemi 

alapú erőszak felszámolása, valamint az 

„egyenlő munkáért vagy egyenlő értékű 

munkáért egyenlő bért” elv alkalmazása; 

támogatja ezért, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben általánosan 

érvényesüljenek a nemek közötti 

egyenlőséget és a nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó 

kötelezettségvállalásokat, továbbá azt, 

hogy a megkülönböztetés valamennyi 

formája elleni küzdelemben megerősítsék a 

költségvetési dimenziót, különös figyelmet 

fordítva a nemi dimenziónak a migrációs 

és menekültpolitikában és az EU külső 

politikáiban; 

Or. en 

 

 


