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7.3.2018 A8-0048/144 

Módosítás  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

az EFDD 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 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. ezzel párhuzamosan külön 

állásfoglalást fogad el, hogy felvázolja 

álláspontját az uniós saját források 

rendszerének reformjával kapcsolatban, 

összhangban a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

ajánlásaival; felszólítja a Bizottságot, 

hogy vegye megfelelően figyelembe a 

Parlament álláspontját az EU saját 

forrásairól szóló jogalkotási javaslatok 

előkészítése során, amelyek hatókörének 

nagyratörőnek kell lennie, és amelyeket a 

többéves pénzügyi keretről szóló 

javaslatokkal együtt kell bemutatni; 

hangsúlyozza, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek mind a kiadási, mind 

pedig a bevételi oldalát egyetlen 

csomagként kell kezelni a közelgő 

tárgyalások során, és hogy nem fog 

megállapodás születni a többéves 

pénzügyi keretről, ha nem történik 

megfelelő előrelépés a saját források 

terén; 

törölve 

Or. en 



 

AM\1148259HU.docx  PE616.074v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0048/145 

Módosítás  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

az EFDD 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 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek az Unió 

kialakult politikáira és prioritásaira kell 

épülnie, amelyek a béke, a demokrácia, a 

jogállamiság, az emberi jogok és a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítására, a jólét, 

a hosszú távú fenntartható gazdasági 

növekedés, a jó minőségű munkahelyek, a 

fenntartható fejlődés és a kutatás és az 

innováció fellendítésére, a tisztességes 

munkahelyekhez vezető színvonalas 

foglalkoztatás biztosítására, az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemre, 

valamint a gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió és a tagállamok és polgárok 

közötti szolidaritás erősítésére irányulnak; 

úgy véli, hogy ezek a pillérek az 

előfeltételei a megfelelően működő 

egységes piacnak és gazdasági és 

monetáris uniónak, valamint az Európa 

által a világban elfoglalt hely 

megerősítésének; bízik abban, hogy ezek 

minden eddiginél fontosabbak Európa 

jövőbeli törekvései szempontjából; 

4. meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek az Unió 

kialakult politikáira és prioritásaira kell 

épülnie, amelyek a béke, a demokrácia, a 

jogállamiság, az emberi jogok és a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítására, a jólét, 

a hosszú távú fenntartható gazdasági 

növekedés, a jó minőségű munkahelyek, a 

fenntartható fejlődés és a kutatás és az 

innováció fellendítésére, a tisztességes 

munkahelyekhez vezető színvonalas 

foglalkoztatás biztosítására, az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemre, 

valamint a gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió és a tagállamok és polgárok 

közötti szolidaritás erősítésére irányulnak; 

úgy véli, hogy az egységes piac és a 

gazdasági és monetáris unió kiépítésébe 

eddig fektetett erőfeszítések e pillérekkel 

ellentmondóknak bizonyultak, ami az 

Európa és az uniós tagállamok által a 

világban elfoglalt hely leértékelődéséhez 

vezetett; bízik abban, hogy ezek a pillérek 

az Unión belüli különbözőségek fő 

mutatói; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Módosítás  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

az EFDD 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 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek lehetővé kell 

tennie az Unió számára, hogy 

megoldásokat találjon, és megerősödve 

emelkedjen ki az évtized válságaiból: a 

gazdasági és pénzügyi visszaesésből, a 

fiatalok körében tapasztalható 

munkanélküliségből, a tartós 

szegénységből és társadalmi 

kirekesztésből, a migráció és a menekültek 

jelenségéből, valamint az éghajlatváltozás 

és a természeti katasztrófák, a 

környezetkárosodás, a biológiai sokféleség 

csökkenése, a terrorizmus és az instabilitás 

által kiváltott válságokból, hogy csak 

néhányat nevezzünk meg; hangsúlyozza, 

hogy ezek a belföldi következményekkel is 

járó globális, határokon átnyúló kihívások 

leleplezik gazdaságaink és társadalmaink 

kölcsönös függő viszonyát, és rámutatnak 

a közös fellépések szükségességére; 

5. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek lehetővé kell 

tennie az Unió számára, hogy 

megoldásokat találjon, és megerősödve 

emelkedjen ki az évtized válságaiból: a 

gazdasági és pénzügyi visszaesésből, a 

fiatalok körében tapasztalható 

munkanélküliségből, a tartós 

szegénységből és társadalmi 

kirekesztésből, a migráció és a menekültek 

jelenségéből, valamint az éghajlatváltozás 

és a természeti katasztrófák, a 

környezetkárosodás, a biológiai sokféleség 

csökkenése, a terrorizmus és az instabilitás 

által kiváltott válságokból, hogy csak 

néhányat nevezzünk meg; hangsúlyozza, 

hogy ezekre a kihívásokra nagyrészt nem 

adott választ az Unió, ami azt mutatja, 

hogy továbbra is a nemzetállam a fent 

említett kihívások kezelésének természetes 

eszköze; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Módosítás  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

az EFDD 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 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. hangsúlyozza, hogy a következő 

többéves pénzügyi keret lehetőséget kínál 

az Uniónak annak bizonyítására, hogy 

képes összefogni és kezelni az olyan 

politikai fejleményeket, mint a brexit, a 

populista és nacionalista mozgalmak 

felemelkedése és a globális vezető 

szerepben bekövetkezett változások; 

hangsúlyozza, hogy a megosztottság és az 

önzés nem ad választ a globális 

problémákra és a polgárok aggodalmaira; 

úgy véli, hogy különösen a brexitről folyó 

tárgyalások rámutatnak arra, hogy az 

uniós tagság előnyei jóval felülmúlják a 

költségvetéshez nyújtott hozzájárulás 

költségeit; ezzel összefüggésben kéri a 

korábban tett kötelezettségvállalások 

keretének maradéktalan tiszteletben 

tartását, ahogy az a nagypénteki 

megállapodás esetében is történt a 

jogállamiság és a demokrácia 

vonatkozásában; 

7. hangsúlyozza, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek figyelembe 

kell vennie, hogy a tagállamok 

állampolgárai általában kevesebb EU-t 

akarnak: a brexit és a 2016-os hollandiai 

népszavazás az EU-ban való mély 

kételkedés példái; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Módosítás  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

az EFDD 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 

8 bekezdés 

 

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 a 27 

uniós tagállam számára, miközben tovább 

javítja azok eredményességét, és 

egyszerűsíti az említett politikákhoz 

kapcsolódó eljárásokat; 

8. kéri ezért az uniós politikák alapos 

újragondolását: a többéves pénzügyi keret 

fő célját annak kell jelentenie, hogy 

keretet nyújtson az uniós költségvetés 

hatályának és terjedelmének 

csökkentéséhez; hangsúlyozza, hogy e cél 

elérésének egyik módja egyes politikák 

újbóli nemzeti hatáskörbe vonásának 

megkezdése lenne; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Módosítás  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

az EFDD 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 

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. megerősíti azt az elvet, hogy az új 

többéves pénzügyi keret elfogadásának 

időpontjában, vagy pedig a keret 

végrehajtása során esetlegesen felmerülő 

újabb politikai prioritásokat más 

programok csökkentéséből kellene 

finanszírozni; 

Or. en 

 

 


