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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0048/160 

Módosítás  160 

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 

96 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

96. ajánlja egy, a Bizottság által 

irányítandó belső európai demokráciaalap 

létrehozását a civil társadalom, valamint a 

demokrácia és az emberi jogok területén 

működő nem kormányzati szervezetek 

megerősített támogatása céljából; 

96. törölve 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Módosítás  161 

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 

105 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

105. hangsúlyozza, hogy a külső fellépés 

keretösszegét jelentősen növelni kell, ha 

az Unió globális stratégiája és bővítési, 

szomszédsági és fejlesztési politikái 

keretében, valamint a vészhelyzetek 

elhárításában be kívánja tölteni a rá 

háruló szerepet; elvárja, hogy a következő 

többéves pénzügyi keret tükrözze a 

konfliktusokkal és a migráció és a 

menekültek által kiváltott kihívások 

következményeivel küzdő déli és keleti 

szomszédságbeli országok példa nélküli 

szükségleteit; kéri, hogy magasabb 

keretösszeget irányozzanak elő a 

természeti és az ember okozta katasztrófák 

nyomán felmerülő humanitárius segély 

iránti egyre növekvő igény kezelésére, 

elkerülve a kötelezettségvállalások és a 

kifizetések közötti szakadékot; véleménye 

szerint növelni kell az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének a közel-keleti palesztin 

menekülteket segélyező hivatala 

(UNRWA) számára nyújtott uniós 

finanszírozást; 

105. hangsúlyozza, hogy a külső fellépés 

keretösszegét csökkenteni kell, és hogy az 

így elért megtakarításokat vissza kell 

juttatni a tagállamokhoz, tekintettel arra, 

hogy a külső politikák a nemzetállamok 

számára fenntartott hatáskörbe tartoznak; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Módosítás  162 

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 

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. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek nem szabad 

támogatnia az európai védelmi unió 

létrehozását, mivel ezt a projektet többször 

is elutasították a polgárok; hangsúlyozza, 

hogy amennyiben ennek ellenére a 

Bizottság mégis átnyomná a projektet, 

arról minden részt vevő országban 

népszavazást kellene tartani; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Módosítás  163 

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 

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. 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; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Módosítás  164 

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 

116 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

116. úgy véli, hogy az uniós politikák 

megvalósításához, valamint a bizalom 

visszaszerzéséhez és a polgárokkal és a 

civil társadalmi szervezetekkel valamennyi 

szinten folytatott párbeszéd 

megerősítéséhez elengedhetetlen az erős, 

hatékony és kiváló minőségű közigazgatás; 

e tekintetben hangsúlyozza a 

demokratikusan megválasztott tagokból 

álló intézmények szerepét; emlékeztet arra, 

hogy a Számvevőszék szerint az uniós 

intézmények, szervek és hivatalok 

végrehajtották a létszámtervükben 

meghatározott 5 %-os létszámcsökkentést; 

úgy véli, hogy esetükben nem szabad 

további ilyenfajta horizontális leépítési 

megközelítést végrehajtani; kijelenti, hogy 

határozottan ellenzi, hogy az ügynökségek 

számára ismét úgynevezett 

átcsoportosítási alapot hozzanak létre; 

116. úgy véli, hogy az uniós politikák 

megvalósításához, valamint a bizalom 

visszaszerzéséhez és a polgárokkal és a 

civil társadalmi szervezetekkel valamennyi 

szinten folytatott párbeszéd 

megerősítéséhez elengedhetetlen az erős, 

hatékony és kiváló minőségű közigazgatás; 

e tekintetben hangsúlyozza a 

demokratikusan megválasztott tagokból 

álló intézmények szerepét; emlékeztet arra, 

hogy a Számvevőszék szerint az uniós 

intézmények, szervek és hivatalok 

végrehajtották a létszámtervükben 

meghatározott 5 %-os létszámcsökkentést; 

úgy véli, hogy esetükben nem szabad 

további ilyenfajta horizontális leépítési 

megközelítést végrehajtani;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Módosítás  165 

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 

117 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  117a. hangsúlyozza, hogy minden 

ügynökséget alaposan meg kell vizsgálni 

költségeik és hasznosságuk értékelése 

érdekében; megjegyzi, hogy az Európai 

Unió Alapjogi Ügynökségének költsége 

2015-ben például 21 229 000 euró volt, 

anélkül, hogy egyértelmű lenne, hogy az 

ügynökség mi olyat tesz, ami ilyen 

pénzösszegeket követel meg; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Módosítás  166 

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 

118 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

118. úgy véli, hogy az uniós 

intézményeknek és szerveknek a földrajzi 

egyensúlyt és a nemek közötti egyensúlyt 

egyaránt tiszteletben kell tartaniuk; 

118. úgy véli, hogy az uniós 

intézményeknek és szerveknek a földrajzi 

egyensúlyt és a nemek közötti egyensúlyt 

egyaránt tiszteletben kell tartaniuk, amíg ez 

a cél nem szorítja a háttérbe az érdemet és 

a készségeket; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Módosítás  167 

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 

119 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

119. felszólítja a Bizottságot, hogy 

tegyen javaslatot egy olyan 

mechanizmusra, melynek alapján az 

Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 

2. cikkének tiszteletben tartását elmulasztó 

tagállamok pénzügyi következményekkel 

nézhetnének szembe; figyelmeztet 

azonban arra, hogy az uniós költségvetés 

végső kedvezményezettjeit nem érinthetik 

olyan szabálysértések, melyekért nem ők a 

felelősek; meggyőződése ezért, hogy nem 

az uniós költségvetés a megfelelő eszköz 

az EUSZ 2. cikke tiszteletben tartása 

elmulasztásának kezelésére, és hogy az 

esetleges pénzügyi következményeket az 

érintett tagállamnak a költségvetés 

végrehajtásától függetlenül kellene 

viselnie; 

törölve 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Módosítás  168 

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 

130 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

130. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 

keretről szóló rendelet elfogadása 

tekintetében megszabott egyhangúsági 

követelmény igazi akadály a folyamatban; 

e tekintetben felhívja az Európai 

Tanácsot, hogy aktiválja az EUMSZ 312. 

cikkének (2) bekezdésében szereplő 

áthidaló záradékot, lehetővé téve a 

többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 

minősített többséggel történő elfogadását; 
emlékeztet továbbá arra, hogy az EUSZ 

48. cikkének (7) bekezdésében szereplő 

általános áthidaló záradékot is igénybe 

lehet venni a rendes jogalkotási eljárás 

alkalmazása céljából; hangsúlyozza, hogy 

a többéves pénzügyi keretről szóló 

rendelet elfogadása tekintetében a 

minősített többségi szavazásra való átállás 

összhangban lenne lényegében az összes 

többéves uniós program elfogadásakor 

alkalmazott döntéshozatali folyamattal, 

valamint az Unió költségvetésének 

elfogadásakor alkalmazott éves eljárással 

is; 

130. megjegyzi, hogy minden 

tagállamnak jogosultnak kellene lennie 

arra, hogy beleszóljon a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet 

elfogadásába; megjegyzi, hogy a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet 

lényegében az egyedüli olyan többéves 

program, amelynek elfogadása során 

mindenki hangja számít; e tekintetben 
hangsúlyozza a többéves pénzügyi keretről 

szóló rendelet egyedülálló jellegét; 

emlékeztet arra, hogy ez az egyedülálló 

jelleg páratlan jelentőségéből, hosszú távú 

kilátásaiból és átfogó természetéből ered; 

úgy ítéli meg, hogy ennek tükrében az 

egyhangúsági követelmény továbbra is 

feltétlenül szükséges; 

Or. en 

 

 


