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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.7.2018 A8-0247/34 

Módosítás  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. emlékeztet, hogy 2018. március 15-

i állásfoglalásában a Parlament a 

következő prioritásokat határozta meg a 

2019. évi uniós költségvetés tekintetében: 

fenntartható növekedés, innováció, 

versenyképesség, biztonság, 

éghajlatváltozás elleni küzdelem, áttérés a 

megújuló energiára és migráció, valamint 

felszólított arra, hogy a fiatalok kapjanak 

kiemelt figyelmet; 

1. arra szólít fel, hogy a 2019. évi 

uniós költségvetés hatékonyan mozdítsa 

elő a társadalmi fejlődést, a fenntartható 

növekedést, a gazdasági, társadalmi és 

területi kohéziót, az innovációt, az állami 

beruházásokat, a környezet tiszteletben 

tartását és a biológiai sokféleség védelmét, 

a békét, valamint a külső és belső 

szolidaritást, különösen a migránsokat 

illetően; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Módosítás  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. úgy véli mindazonáltal, hogy az 

EU-t érintő válság a Lisszaboni Szerződés 

és a korábbi szerződések által 

meghatározott keret következménye, és 

hogy ezt a helyzetet nem lehet orvosolni a 

jelenlegi keretek között; emlékeztet az 

integrációt szabályozó szerződések, 

konkrétan a Lisszaboni Szerződés és 

különösen a gazdasági és monetáris 

unióbeli stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződés, azaz a 

hatos és a kettes paktum hatályon kívül 

helyezésének szükségességére; kéri, hogy 

az Európai Tanács hívjon össze 

kormányközi konferenciát a szerződések 

visszafordíthatósága és hatályon kívül 

helyezése tekintetében; hangsúlyozza, 

hogy sürgősen szükség van arra, hogy a 

tagállamok újra eldönthessék, melyek a 

saját igényeikhez legjobban igazodó 

gazdaságpolitikák; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/36 

Módosítás  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 6a. hangsúlyozza, hogy az ESBA nem 

támogatja sem a valódi beruházási 

politikát, sem pedig a munkanélküliség és 

a gyenge gazdasági növekedés elleni 

valódi elkötelezettséget; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/37 

Módosítás  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 9a. hangsúlyozza, hogy a szociális 

jogok európai pillére arra törekszik, hogy 

elterelje e figyelmet a gazdasági válságot 

okozó, a bizonytalan foglalkoztatási 

feltételeket, valamint a nők és férfiak 

közötti egyenlőtlenséget kialakító 

neoliberális uniós politikáról; úgy véli, 

hogy a szociális jogok európai pillére a 

szociális jogok harmonizáltan alacsony 

szintjét igyekszik bevezetni az EU-ban, 

ami gyengíti a munkavállalók munka- és 

szociális jogait, valamint elmélyíti a 

polgárok kizsákmányolását és 

elszegényedését, miközben legitimizálni 

próbálja az uniós gazdasági kormányzási 

kerethez hasonló antiszociális és 

antidemokratikus eszközöket; úgy véli, 

hogy a progresszív szociális politikákat 

csak egy olyan Európa tud megvalósítani, 

amely elszakad a megszorító intézkedések 

keretétől és a versenyen, liberalizáción és 

munkaerő-piaci dereguláción alapuló 

szakpolitikáktól, amelyek aláássák a 

szociális és munkavállalói jogokat a 

tagállamokban, és leszorítják a béreket; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Módosítás  38 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21a. határozottan elítéli, hogy a 

Horizont 2020 programon keresztül olyan 

izraeli cégeket finanszíroznak, amelyek 

aktívan részt vesznek a nemzetközi jog és 

az emberi jogok Izrael általi 

megsértésében a palesztin területeken; 

úgy véli, hogy uniós költségvetésből nem 

szabad olyan vállalkozást támogatni, 

amely a katonaság számára végez kutatási 

tevékenységeket; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/39 

Módosítás  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30a. szorgalmazza az olyan programok 

finanszírozásának növelését, amelyek 

elősegítik a fiatalok jogokat biztosító 

foglalkoztatását és társadalmi 

befogadását, gondoskodva arról, hogy az 

uniós finanszírozás ne ösztönözze 

fizetetlen szakmai gyakorlatok 

létrehozását és bizonytalan 

munkakörülmények kialakítását, illetve a 

határozatlan idejű munkahelyek 

ideiglenes munkahelyekkel vagy szakmai 

gyakorlatokkal való felváltását; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Módosítás  40 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 32a. hangsúlyozza, hogy az adósság 

szintje számos uniós tagállamban a 

világon a legmagasabbak közé tartozik; 

ezért kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy kezdeményezzék és támogassák az 

államadósság újratárgyalásának 

folyamatát (ami az érintett összegeket, a 

lejáratot és a kamatlábakat illeti), 

valamint spekulatív és illegitim 

alkotóelemének törlését a 

legeladósodottabb országokban, hogy az 

adósságszolgálat összeegyeztethető legyen 

a gazdasági és társadalmi fejlődéssel; 

megjegyzi, hogy a tagállamok gazdasági 

fellendülése lehetetlen adósságelengedés 

nélkül; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Módosítás  41 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 32b. helyteleníti, hogy a gazdasági 

kiigazítási programok ellenére az érintett 

tagállamok súlyos gazdasági és társadalmi 

problémákkal szembesülnek, és még 

mindig szenvednek a trojka által előírt 

politika következményeitől; felszólít egy 

olyan vészhelyzeti terv kidolgozására, 

amely támogatja azokat az országokat, 

amelyekben a trojka beavatkozott, és 

ehhez a tervhez pénzügyi forrásokat 

biztosít, és biztosítja a szükséges 

kivételeket az egységes piac és a közös 

politikák működése terén; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Módosítás  42 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 32c. külön támogatási programok 

kialakítását kéri olyan országok számára, 

amelyek úgy ítélik meg, hogy az 

euróövezetbeli tagság fenntarthatatlanná 

és elviselhetetlenné vált, megfelelő 

kártérítésről rendelkezve az okozott 

veszteségekért, az egységes 

valutaövezetből való tárgyalásos kilépés 

keretén belül azon országok számára, 

amelyek így kívánnak tenni; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Módosítás  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 32d. úgy véli, hogy a bankuniót 

létrehozó jogszabályok kizárólag a nagy 

uniós pénzügyitőke-ágazat érdekeit 

szolgálják és sértik az alapvető 

demokratikus elveket; szorgalmazza a 

bankuniót létrehozó jogszabályok 

hatályon kívül helyezését, és szükségesnek 

tartja a nyilvánosság bankrendszer feletti 

demokratikus ellenőrzésének biztosítását; 

Or. en 

 

 

 


