
 

AM\1158030HU.docx  PE621.743v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.7.2018 A8-0247/3 

Módosítás  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 4a. tudomásul veszi a Bizottság 

előzetes értékelését a „Gyermekekre 

vonatkozó garanciarendszer“ előkészítő 

intézkedés folytatásáról; rámutat, hogy az 

értékelés említ egy az Európai Szociális 

Alapból finanszírozott nagyszabású 

intézkedést; javasolja, az ESZA+ alatti 

nagyszabású intézkedésre való felkészülés 

részeként indítsák el a harmadik 

végrehajtási fázist; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Módosítás  4 

Daniele Viotti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. továbbra is meggyőződése, hogy az 

EU külső fellépéseit érintő kihívások a 4. 

fejezet jelenlegi méretét meghaladó 

fenntartható finanszírozást tesznek 

szükségessé; fenntartja, hogy az új 

kezdeményezéseket új előirányzatokkal 

kell finanszírozni, és valamennyi 

rugalmassági lehetőséget teljes mértékben 

fel kell használni; ellenzi azonban a 

törökországi menekülteket támogató 

eszköz meghosszabbításának javasolt 

finanszírozását, mivel az jelentősen 

korlátozná a 4. fejezeten belül a többi 

kiemelt terület finanszírozási lehetőségeit, 

valamint az uniós költségvetés alapvető 

szerepét a rászorulók és az alapvető 

értékek elérésében; 

50. továbbra is meggyőződése, hogy az 

EU külső fellépéseit érintő kihívások a 4. 

fejezet jelenlegi méretét meghaladó 

fenntartható finanszírozást tesznek 

szükségessé; fenntartja, hogy az új 

kezdeményezéseket új előirányzatokkal 

kell finanszírozni, és valamennyi 

rugalmassági lehetőséget teljes mértékben 

fel kell használni; ellenzi azonban a 

törökországi menekülteket támogató 

eszköz meghosszabbításának és a Tanács 

2018. június 29-i ezzel kapcsolatos 

megállapodásának javasolt 

finanszírozását, mivel az jelentősen 

korlátozná a 4. fejezeten belül a többi 

kiemelt terület finanszírozási lehetőségeit, 

valamint az uniós költségvetés alapvető 

szerepét a rászorulók és az alapvető 

értékek elérésében; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Módosítás  5 

Daniele Viotti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. sajnálja a törökországi 

menekülteket támogató eszköz második 

részletének finanszírozására vonatkozó 

bizottsági javaslatot; támogatja a 

törökországi menekülteket támogató 

eszköz folytatását, de fenntartja, hogy – 

amint azt a Bizottság 2018. március 14-én 

javasolta – az uniós költségvetésnek 1 

milliárd EUR összegű finanszírozást kell 

biztosítania, a tagállamoknak pedig 2 

milliárd EUR-t kétoldalú hozzájárulások 

révén, hogy elegendő mozgástér álljon 

rendelkezésre a többéves pénzügyi 

keretben a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret utolsó két évében előre nem látható 

eseményekre vonatkozó különleges 

eszközei, valamint más prioritások 

finanszírozása érdekében; azt is fenntartja, 

hogy mivel a törökországi menekülteket 

támogató eszköz e többéves pénzügyi 

kereten belül új kezdeményezés, azt friss 

előirányzatokból kell finanszírozni; 

sajnálja, hogy annak ellenére, hogy a 

Parlament egyértelműen kérte a 

törökországi menekülteket támogató 

eszköz meghosszabbításával kapcsolatos 

döntéshozatali folyamatba való bevonását, 

többek között a létrehozásával kapcsolatos 

eljárás megismétlésének elkerülése 

érdekében, a Parlament és a Tanács között 

eddig nem folytattak tárgyalásokat a 

16. sajnálja a törökországi 

menekülteket támogató eszköz második 

részletének finanszírozására vonatkozó 

bizottsági javaslatot, valamint az ezt 

követően a tagállamok és a Tanács közötti 

2018. június 29-i megállapodást; 

támogatja a törökországi menekülteket 

támogató eszköz folytatását, de fenntartja, 

hogy – amint azt a Bizottság 2018. március 

14-én javasolta – az uniós költségvetésnek 

1 milliárd EUR összegű finanszírozást kell 

biztosítania, a tagállamoknak pedig 2 

milliárd EUR-t kétoldalú hozzájárulások 

révén, hogy elegendő mozgástér álljon 

rendelkezésre a többéves pénzügyi 

keretben a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret utolsó két évében előre nem látható 

eseményekre vonatkozó különleges 

eszközei, valamint más prioritások 

finanszírozása érdekében; azt is fenntartja, 

hogy mivel a törökországi menekülteket 

támogató eszköz e többéves pénzügyi 

kereten belül új kezdeményezés, azt friss 

előirányzatokból kell finanszírozni; 

sajnálja, hogy annak ellenére, hogy a 

Parlament egyértelműen kérte a 

törökországi menekülteket támogató 

eszköz meghosszabbításával kapcsolatos 

döntéshozatali folyamatba való bevonását, 

többek között a létrehozásával kapcsolatos 

eljárás megismétlésének elkerülése 
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törökországi menekülteket támogató 

eszköz második részletének 

finanszírozásáról; tájékoztatja a 

tagállamokat, hogy a Parlamentnek 

jogában áll élni az Unió költségvetési 

hatóságának egyik ágaként ráruházott 

szereppel, és így is fog tenni, amint azt már 

korábban többször is bejelentette; sajnálja, 

hogy a sürgető humanitárius helyzet 

ellenére a Tanácsnak eddig nem sikerült 

közös álláspontot kialakítania a 

törökországi menekülteket támogató 

eszköz finanszírozásáról; 

érdekében, a Parlament és a Tanács között 

eddig nem folytattak tárgyalásokat a 

törökországi menekülteket támogató 

eszköz második részletének 

finanszírozásáról; tájékoztatja a 

tagállamokat, hogy a Parlamentnek 

jogában áll élni az Unió költségvetési 

hatóságának egyik ágaként ráruházott 

szereppel, és így is fog tenni, amint azt már 

korábban többször is bejelentette; 

Or. en 

 

 


