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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0048/150 

Módosítás  150 

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 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; 

törölve 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Módosítás  151 

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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. megerősíti azt a régóta érvényes 

álláspontját, hogy az Unió politikai 

törekvéséhez megfelelő pénzügyi 

erőforrásokat kell rendelni, és emlékeztet 

arra, hogy az EUMSZ 311. cikke 

értelmében az „Unió gondoskodik a céljai 

eléréséhez és politikái megvalósításához 

szükséges eszközökről”; 

törölve 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Módosítás  152 

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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. meggyőződése, hogy valamennyi 

fel nem osztott tartalékkeretet 

korlátozások nélkül át kell vinni a későbbi 

pénzügyi évekre, és a költségvetési 

hatóságnak az éves költségvetési 

eljárásban igénybe kell vennie azt bármely 

szükségesnek tartott célra; ezért kéri a 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó 

összesített tartalék fenntartását, a hatókör 

és az időtartam bárminemű korlátozása 

nélkül; 

30. meggyőződése, hogy valamennyi 

fel nem osztott tartalékkeret 

szükségtelennek tekintendő, és ezért a 

következő pénzügyi évben meg kell 

szüntetni; hangsúlyozza, hogy ez 

összhangban lenne azzal a szigorú 

megközelítéssel, amelyet az EU követett 

egyes tagállamok költségvetéseinek 

kezelése során; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Módosítás  153 

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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. kéri különösen a Rugalmassági 

Eszköz pénzügyi keretösszegének jelentős, 

legalább kétmilliárd euró éves összegig 

történő megemelését; emlékeztet arra, 

hogy a Rugalmassági Eszköz egyetlen 

konkrét politikai területhez sem 

kapcsolódik, és így bármilyen célra 

igénybe vehető, amelyet szükségesnek 

tartanak; ezért úgy véli, hogy ez az eszköz 

bármely új pénzügyi igény fedezésére 

igénybe vehető, ahogy azok a többéves 

pénzügyi keret során felmerülnek; 

törölve 

Or. en 



 

AM\1148267HU.docx  PE616.074v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0048/154 

Módosítás  154 

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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. úgy véli, hogy fenn kell tartani a 

rendkívüli tartalékot mint végső megoldást; 

hangsúlyozza, hogy ez egy olyan 

különleges eszköz, amelyet szintén csak a 

kifizetési előirányzatokra lehet igénybe 

venni, igénybevétele pedig alapvető 

szerepet játszott a 2014-es kifizetési válság 

elhárításában; ezért kéri a keret maximális 

éves összegének az EU bruttó nemzeti 

jövedelmének 0,05%-ára való emelését; 

45. úgy véli, hogy fenn kell tartani a 

rendkívüli tartalékot mint végső megoldást; 

hangsúlyozza, hogy ez egy olyan 

különleges eszköz, amelyet szintén csak a 

kifizetési előirányzatokra lehet igénybe 

venni, igénybevétele pedig alapvető 

szerepet játszott a 2014-es kifizetési válság 

elhárításában; 

Or. en 



 

AM\1148267HU.docx  PE616.074v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0048/155 

Módosítás  155 

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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. hangsúlyozza, hogy a többéves 

pénzügyi keret különleges eszközeit a 

többéves pénzügyi keret felső határa felett 

kell elszámolni mind a 

kötelezettségvállalási, mind pedig a 

kifizetési előirányzatok esetében; úgy véli, 

hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keret félidős 

felülvizsgálata során egyértelműen 

rendezték azt a kérdést, hogy a 

költségvetésben hogyan kell kezelni ezen 

eszközök kifizetéseit, véget vetve a 

Tanáccsal régóta folytatott értelmezési 

vitának; kiáll egy egyértelmű rendelkezés 

bevezetése mellett a többéves pénzügyi 

keretről szóló rendeletben, amely rögzíti, 

hogy a többéves pénzügyi keret különleges 

eszközei kötelezettségvállalásainak 

igénybevételéből származó kifizetéseket a 

többéves pénzügyi keret éves kifizetési 

felső határa felett kell elszámolni; 

46. hangsúlyozza, hogy a többéves 

pénzügyi keret különleges eszközeit nem a 

többéves pénzügyi keret felső határa felett 

kell elszámolni, sem a 

kötelezettségvállalási, sem pedig a 

kifizetési előirányzatok esetében; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Módosítás  156 

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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. megjegyzi, hogy a jelenlegi 

intézményközi megállapodás speciális 

többséget követel meg a Parlamentben a 

többéves pénzügyi keret három különleges 

eszközének igénybevételéhez; elavultnak 

tartja ezt a rendelkezést, mivel az azt a 

speciális többséget tükrözi, amelyre az 

uniós költségvetés elfogadásához a 

Lisszaboni Szerződés előtt volt szükség; 

egységes megközelítést szorgalmaz az 
eszközök igénybevételéhez előírt szavazási 

követelmények tekintetében, amelyeknek 

meg kell egyezniük az uniós költségvetés 

elfogadásánál alkalmazandó 

követelményekkel; 

47. megjegyzi, hogy a jelenlegi 

intézményközi megállapodás speciális 

többséget követel meg a Parlamentben a 

többéves pénzügyi keret három különleges 

eszközének igénybevételéhez; hasznosnak 

tartja ezt a rendelkezést, mivel az azt 

tükrözi, hogy ezen eszközök 

igénybevételének kivételes intézkedésnek 
kell lennie; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Módosítás  157 

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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. megismétli azt a régóta 

hangoztatott álláspontját, hogy a 

vállalatokra az uniós versenyjog 

megsértése miatt kiszabott bírságokból 

vagy az uniós költségvetéshez nyújtandó 

nemzeti hozzájárulások késedelmes 

befizetéséhez kapcsolódó bírságokból 

származó bevételeket kiegészítő tételnek 

kell tekinteni az uniós költségvetés 

bevételei között, és nem kell ennek 

megfelelően csökkenteni a bruttó nemzeti 

jövedelmen alapuló hozzájárulásokat; 

48. úgy ítéli meg, hogy a vállalatokra 

az uniós versenyjog megsértése miatt 

kiszabott bírságokból vagy az uniós 

költségvetéshez nyújtandó nemzeti 

hozzájárulások késedelmes befizetéséhez 

kapcsolódó bírságokból származó 

bevételeknek vissza kell kerülniük a 

tagállamokhoz a bruttó nemzeti 

jövedelmen alapuló hozzájárulások 

megfelelő csökkentése formájában; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Módosítás  158 

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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

49. e célból kéri az uniós költségvetés 

bevételi oldalán egy külön tartalék 

létrehozását, amelyet az előre nem látható 

egyéb bevételek valamennyi típusával 

fokozatosan kellene feltölteni; úgy véli, 

hogy ezt a tartalékot a kiegészítő kifizetési 

szükségletek fedezésére kell felhasználni, 

különös tekintettel azokra, amelyek a 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó 

általános tartalékkeretek igénybevételéhez 

vagy a többéves pénzügyi keret különleges 

eszközeihez kapcsolódnak; 

törölve 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Módosítás  159 

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 Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza, hogy az uniós 

kiadások „állapotfelmérése” nem 

rendelkezhet az uniós törekvések 

szintjének csökkentéséről vagy az uniós 

politikák és programok ágazati szintre 

helyezéséről, ahogy ahhoz sem vezethet, 

hogy a támogatásokat némi megtakarítás 

elérése érdekében pénzügyi eszközökkel 

váltsák fel, mivel az uniós költségvetésből 

támogatott tevékenységek túlnyomó 

többsége nem alkalmas arra, hogy ez 

utóbbiakkal finanszírozzák; véleménye 

szerint az „állapotfelmérésnek” inkább 

annak azonosításához kell vezetnie, hogy 

milyen módokon javítható az uniós 

kiadási programok végrehajtása; 

54. hangsúlyozza, hogy az uniós 

kiadások „állapotfelmérésének” 

rendelkeznie kellene az uniós törekvések 

szintjének csökkentéséről vagy az uniós 

politikák és programok ágazati szintre 

helyezéséről, mivel ez több tagállam 

polgárainak ismétlődően kifejezett 

akarata; 

Or. en 

 

 


