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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.7.2018 A8-0247/6 

Módosítás  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. emlékeztet, hogy a 2019. évi 

költségvetés a jelenlegi parlamenti 

ciklusban az utolsó lesz, és megvitatására a 

következő többéves pénzügyi keretről és az 

uniós saját források rendszerének 

reformjáról szóló tárgyalásokkal egy 

időben kerül sor; emlékeztet arra is, hogy 

az Egyesült Királyság vállalta, hogy 

hozzájárul a 2019. és 2020. évi uniós 

költségvetés végrehajtásához, és abban 

részt vesz, mintha 2019. március után is az 

Unióban maradna; 

2. emlékeztet rá, hogy a 2019. évi 

költségvetés a jelenlegi parlamenti 

ciklusban az utolsó lesz, és megvitatására a 

következő többéves pénzügyi keretről 

szóló tárgyalásokkal egy időben kerül sor; 

emlékeztet arra is, hogy az Egyesült 

Királyság vállalta, hogy hozzájárul a 2019. 

és 2020. évi uniós költségvetés 

végrehajtásához, és abban részt vesz, 

mintha 2019. március után is az Unióban 

maradna; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Módosítás  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. méltatja az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) szerepét az EU-n 

belüli beruházási hiány mérséklésében; az 

optimális regionális és ágazati egyensúly 

keretében felszólít az ESBA szociális 

dimenziójának megerősítésére, beleértve 

az egészségügy és a gyógyszerek, a 

szociális infrastruktúra, a 

környezetvédelem, a fenntartható 

közlekedés, a megújuló energia és az 

energiatárolási infrastruktúra terén 

megvalósuló innovációt; megismétli azon 

régóta hangoztatott álláspontját, hogy a 

többéves pénzügyi kereten belüli új 

kezdeményezéseket új előirányzatokból 

kell finanszírozni, nem pedig a meglévő 

programok kárára; szintén megismétli 

elkötelezettségét a Horizont 2020 program 

és az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz megerősítése mellett, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben visszafordítsák az e 

programokon az ESBA bővítésének 

finanszírozása céljából eszközölt 

csökkentést a 2019-es költségvetésben; 

6. sajnálatosnak tartja az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

szerepét, mivel nem sikerült mérsékelnie 

az EU-n belüli beruházási hiányt; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Módosítás  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. tudomásul veszi a megújított uniós 

védelmi menetrend melletti 

elkötelezettséget, nevezetesen az Európai 

Védelmi Iparfejlesztési Programról 

(EDIDP) szóló megállapodás révén, ami 

az Európai Védelmi Alap első szakasza; 

úgy véli, hogy ez a közös 

kötelezettségvállalás hozzájárul a 

méretgazdaságosság eléréséhez, illetve a 

tagállamok és vállalkozások közötti 

fokozottabb koordinációhoz, lehetővé téve 

az EU számára, hogy megőrizze stratégiai 

autonómiáját és valódi világszereplővé 

váljon; 

törölve 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Módosítás  9 

Marco Zanni, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. üdvözli a nyugat-balkáni 

regionális fellépések fokozott 

támogatását; azon a véleményen van 

azonban, hogy a politikai reformok 

támogatását tovább kell fokozni; sajnálja 

a törökországi politikai reformok fokozott 

támogatását (IPA II), és felveti a kérdést, 

hogy az összhangban áll-e a költségvetési 

hatóság arra vonatkozó döntésével, hogy a 

jelenlegi költségvetési évben csökkenti e 

tétel előirányzatait; megismétli 

álláspontját, amelyben szorgalmazta, hogy 

a török hatóságoknak az IPA II keretében 

szánt pénzeszközöket tegyék függővé az 

emberi jogok, a demokrácia és a 

jogállamiság terén elért javulástól; 

felszólít arra, hogy – ha nem történik 

előrelépés ezeken a területeken, és 

tekintettel a korlátozott mozgástérre – a 

tétel előirányzatait irányítsák át 

túlnyomórészt a civil társadalmi 

szereplőknek olyan intézkedések 

végrehajtása céljából, amelyek támogatják 

a jogállamisággal, a demokráciával, az 

emberi jogokkal és a médiával kapcsolatos 

szabadságokat; támogatja, hogy a 

Törökországra vonatkozó juttatások 

kisebb részét fordítsák a politikai 

reformokra; 

52. hangsúlyozza, hogy az 

Előcsatlakozási -Támogatási Eszközt 

(IPA) nem szabad Törökország, egy olyan 

ország támogatására használni, amely a 

szabadság és a demokrácia számos 

alapelvét nem tartja tiszteletben; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Módosítás  10 

Marco Zanni, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. megjegyzi, hogy az 5. fejezet 

kiadásait – a 2018-as költségvetéshez 

képest 3,0%-kal – 9956,9 millió EUR-ra 

növelték (+291,4 millió EUR) a 

kötelezettségvállalási előirányzatok 

vonatkozásban; megjegyzi, hogy az előző 

költségvetési évhez hasonlóan a 

növekedést elsősorban a nyugdíjak 

alakulása váltotta ki (+116,7 millió EUR), 

ami az 5. fejezet kiadásainak 20,2 %-át 

teszi ki; megállapítja, hogy a költségvetési 

tervezetben szereplő igazgatási kiadások 

aránya a kötelezettségvállalási 

előirányzatok 6,0%-os szintjén változatlan 

marad; 

56. sajnálja, hogy az 5. fejezet 

kiadásait – a 2018-as költségvetéshez 

képest 3,0%-kal – 9956,9 millió EUR-ra 

növelték (+291,4 millió EUR) a 

kötelezettségvállalási előirányzatok 

vonatkozásban; sajnálja, hogy az előző 

költségvetési évhez hasonlóan a 

növekedést elsősorban a nyugdíjak 

alakulása váltotta ki (+116,7 millió EUR), 

ami az 5. fejezet kiadásainak 20,2 %-át 

teszi ki; megjegyzi, hogy a nyugdíjasok 

száma az elkövetkező években várhatóan 

tovább fog emelkedni, és ezért kéri az 

uniós nyugdíjak és juttatások rendszerével 

járó kiváltságok és előnyök 

felülvizsgálatát; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Módosítás  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

57 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

57. tudomásul veszi a Bizottság azon 

erőfeszítéseit, hogy saját költségvetésében 

integrál minden megtakarítási és 

észszerűsítési lehetőséget a nem bérjellegű 

kiadásokkal kapcsolatban; megjegyzi, 

hogy a Bizottság kiadásainak alakulása 

(+2,0%) főként a bérkiadások és a 

szerződéses kötelezettségvállalások 

automatikus kiigazításának tudható be; 

tudomásul veszi továbbá, hogy a Bizottság 

személyzetének belső átcsoportosítása az 

új prioritások teljesítéséhez szükséges; 

57. sajnálja, hogy a Bizottság 

kiadásainak alakulása (+2,0%) főként a 

bérkiadások és a szerződéses 

kötelezettségvállalások automatikus 

kiigazításának tudható be, ezért kéri e 

szabályok módosítását; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Módosítás  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. tudomásul veszi a decentralizált 

ügynökségek részesedésének +10,8%-os 

növekedését a 2019. évi költségvetési 

tervezetben (a címzett bevételek nélkül) és 

a 259 új álláshelyet; üdvözli, hogy az 

ügynökségek többsége növeli saját 

költségvetését, miközben az uniós 

hozzájárulás csökken; e tekintetben 

megjegyzi, hogy a Parlament jelenleg 

vizsgálja a decentralizált ügynökségek 

díjalapú finanszírozása további 

kiterjesztésének lehetőségeit; 

megelégedéssel nyugtázza, hogy az „új 

feladatokkal” rendelkező ügynökségek 

(ESMA, eu-LISA és Frontex) esetében 

jelentős mértékű az előirányzatok és a 

létszámtervben szereplő alkalmazottak 

számának növelése; a migrációs és 

biztonsági kihívások kezelésével 

foglalkozó ügynökségek további pénzügyi 

támogatását kéri; úgy véli, hogy az 

Europolt és az Eurojustot tovább kell 

erősíteni, és az EASO-nak megfelelő 

finanszírozást kell kapnia Európai 

Menekültügyi Ügynökséggé történő 

átalakításához; 

60. sajnálja a decentralizált 

ügynökségek részesedésének +10,8%-os 

növekedését a 2019. évi költségvetési 

tervezetben (a címzett bevételek nélkül) és 

a 259 új álláshelyet, és kéri, hogy teljesen 

vizsgálják felül az uniós ügynökségek 

szerepét, eldöntve, hogy feladataikat és 

céljaikat nem tudnák-e jobban 

megvalósítani az Európai Bizottság 

meglévő főigazgatóságai vagy a 

tagállamok, megelőzve a szerepek és a 

költségek megkettőzését, valamint javítva 

az átláthatóságot; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Módosítás  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. üdvözli két új uniós szerv – az 

Európai Ügyészség (EPPO) és az Európai 

Munkaügyi Hatóság (ELA) – 

létrehozását, amelyek decentralizált 

ügynökségnek minősülnek; megállapítja, 

hogy az Európai Munkaügyi Hatóságra 

vonatkozó előirányzatokat a jogalkotási 

eljárás véglegesítéséig tartalékba 

helyezték; megállapítja, hogy az Európai 

Ügyészség székhelye Luxembourg, és kéri, 

hogy a költségvetési rendelet értelmében 

nyújtson be minden információt 

ingatlanpolitikájáról a költségvetési 

hatóság két ágának; úgy véli, hogy új 

ügynökségeket kell létrehozni friss 

források és új álláshelyek biztosításával, 

elkerülve ugyanakkor az átcsoportosítás 

bármilyen fajtáját, kivéve, ha 

egyértelműen bizonyítható, hogy bizonyos 

tevékenységeket teljes mértékben a 

Bizottságtól vagy más meglévő szervektől, 

például az Eurojusttól az új 

ügynökségekhez utalnak át; megjegyzi, 

hogy továbbra is az Eurojust rendelkezik 

hatáskörrel a PIF-irányelvben 

meghatározott ügyekben – szoros 

együttműködésben az Európai 

Ügyészséggel –, miközben teljes 

mértékben részt vesz a tagállamok 

számára nyújtott operatív támogatás 

biztosításában a szervezett bűnözés, a 

törölve 
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terrorizmus, a számítástechnikai bűnözés 

és a migránscsempészet elleni küzdelem 

terén; emlékeztet az újonnan létrehozott 

decentralizált ügynökségekre vonatkozó 

közös megközelítésben megállapított 

rendelkezésekre; 

Or. en 

 

 


