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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.11.2018 A8-0358/1 

Módosítás  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy a 2021–2027 

közötti időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretnek biztosítania kell az 

Unió arra irányuló felelősségét és 

képességét, hogy kezelje a felmerülő 

igényeket, az új kihívásokat és nemzetközi 

kötelezettségvállalásokat, továbbá 

megvalósítsa politikai prioritásai és 

célkitűzéseit; rámutat a 2014–2020 közötti 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret alulfinanszírozásához kapcsolódó 

súlyos problémákra, és megismétli, hogy 

el kell kerülni, hogy a korábban elkövetett 

hibák megismétlődjenek; ez azáltal 

valósulhat meg, hogy a következő hétéves 

időszakban egy erős és hiteles, a polgárok 

javát szolgáló uniós költségvetést kell 

biztosítani a kezdetektől fogva; 

1. hangsúlyozza, hogy a 2021–2027 

közötti időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretnek az európai polgárok 

tényleges igényeire kell válaszolnia; 

rámutat, hogy hatékonyabb, átláthatóbb 

és teljesítményalapú uniós költségvetés 

biztosítása, valamint az adminisztratív 

kiadások és a pénzpazarlás konkrét 

csökkentése révén kerülni kell a korábbi 

hibákat; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Módosítás  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 

arra irányuló javaslata, hogy a következő 

többéves pénzügyi keret globális szintjét a 

27 tagú unió bruttó nemzeti jövedelme 

(GNI) 1,08%-ának (az Európai Fejlesztési 

Alap bevonását követően 1,11%-ának) 

megfelelő összegben határozná meg, ami 

a GNI százalékában kifejezve a jelenlegi 

többéves pénzügyi kerethez viszonyítva 

reálértéken csökkentésnek felel meg; úgy 

véli, hogy a többéves pénzügyi keret 

javasolt szintje nem fogja lehetővé tenni 

az EU számára politikai 

kötelezettségvállalásainak teljesítését és az 

előtte álló kihívásokra való reagálást; 

ezért feltett szándéka, hogy tárgyaljon a 

szükséges emelésről; 

3. csalódottságának ad hangot a 

Bizottság arra irányuló javaslata miatt, 

hogy anélkül növeljék a következő 

többéves pénzügyi keret általános szintjét, 

hogy figyelembe vennék az Egyesült 

Királyság Unióból való kilépését és az 

ahhoz kapcsolódó valamennyi pénzügyi 

következményt, ami azt jelenti, hogy a 

tagállami adófizetőknek többet kell majd 

fizetniük; hangsúlyozza, hogy megfelelően 

értékelni kell, mely alapokat lehet jobban 

kezelni nemzeti szinten, biztosítva a 

szubszidiaritás elvének teljes körű 

tiszteletben tartását; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Módosítás  3 

André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. kiemeli továbbá annak 

jelentőségét, hogy a többéves pénzügyi 

keretnek és az összes kapcsolódó uniós 

politikának a horizontális elveken kell 

nyugodnia; ezzel összefüggésben 

megerősíti azon álláspontját, amely szerint 

az Európai Uniónak teljesítenie kell 

kötelezettségvállalását, és vezető szerepet 

kell játszania az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljainak megvalósításában, 

valamint sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

többéves pénzügyi keretről szóló 

javaslatok e tekintetben nem tartalmaznak 

egyértelmű és kézzelfogható 

kötelezettségvállalást; ezért kéri az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljainak 

beépítését a következő többéves pénzügyi 

keret valamennyi uniós szakpolitikájába 

és kezdeményezésébe; hangsúlyozza 

továbbá, hogy a következő többéves 

pénzügyi keret alá tartozó programoknak 

összhangban kell állniuk az Európai Unió 

Alapjogi Chartájával; hangsúlyozza a 

szociális jogok európai pillére 

megvalósításának jelentőségét, és hogy a 

megkülönböztetés, többek között az 

LMBTI személyek ellen irányuló 

megkülönböztetés megszüntetése, 

valamint a romákat is magában foglaló 

kisebbségi portfólió létrehozása 

5. felszólítja az EU-t, hogy hagyjon 

fel azzal, hogy az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljai végrehajtásában élen jár, 

továbbá hagyjon fel az „inkluzív” 

Európára irányuló törekvésével és a 

nemek közötti egyenlőség mániájával, 

valamint az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kiadásokkal és Európa 

iszlamizálásával. 
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létfontosságú az Európai Uniónak a 

befogadó Európa kialakítása irányában 

tett kötelezettségvállalásainak 

teljesítéséhez; hangsúlyozza, hogy a 

Párizsi Megállapodás szerinti 

kötelezettségek teljesítése érdekében a 

2021–2027-es többéves pénzügyi keret 

időszakában az uniós kiadások legalább 

25%-ával kell hozzájárulni az éghajlat-

politikai célkitűzésekhez, és azoknak 

mielőbb, de legkésőbb 2027-ig el kell 

érniük a 30%-ot;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.11.2018 A8-0358/4 

Módosítás  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 

keretről szóló rendelet elfogadása és 

felülvizsgálata tekintetében megszabott 

egyhangúsági követelmény igazi akadály 

a folyamatban; 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; 

törölve  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Módosítás  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. megerősíti azon hivatalos 

álláspontját, miszerint a kulcsfontosságú 

uniós szakpolitikák küldetéseinek és 

célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 

támogatási szint biztosítása érdekében a 

2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretet 2018-as árakon 

1324,1 milliárd EUR szinten kell 

rögzíteni, ami a 27 tagú Unió bruttó 

nemzeti jövedelme (GNI) 1,3 %-ának felel 

meg; 

16. kéri, hogy a 2021–2027 közötti 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret szintje a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret szintjénél alacsonyabb legyen, és 

semmi esetre se haladja meg a 27 tagú 

Unió bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 

1%-át; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Módosítás  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. szándékában áll megvédeni a 

Bizottság arra irányuló javaslatát, 

miszerint elegendő szintű finanszírozást 

kell biztosítani egy erős, hatékony és 

kiváló minőségű, az összes európai polgár 

szolgálatában álló európai 

közigazgatásra; emlékeztet arra, hogy a 

jelenlegi többéves pénzügyi keret során az 

uniós intézmények és a decentralizált 

ügynökségek 5%-os létszámcsökkentést 

hajtottak végre, és úgy véli, hogy az 

alkalmazottak esetében nem szabad olyan 

további leépítést végrehajtani, amely 

közvetlenül veszélyeztetné az uniós 

szakpolitikák teljesítését; ismételten 

hangsúlyozza, hogy határozottan ellenzi, 

hogy az ügynökségek számára újból 

úgynevezett átcsoportosítási alapot 

hozzanak létre; 

19. sajnálattal veszi tudomásul az 

uniós igazgatási kiadások felháborító 

(mintegy 20%-os) növekedését, amely 

ráadásul figyelmen kívül hagyja a számos 

tagállamban tapasztalható gazdasági 

megszorításokat; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Módosítás  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. hangsúlyozza egy olyan új 

mechanizmus jelentőségét, melynek 

alapján az Európai Unióról szóló 

szerződés (EUSZ) 2. cikkében foglalt 

értékek tiszteletben tartását elmulasztó 

tagállamok pénzügyi következményekkel 

szembesülnek; figyelmeztet azonban arra, 

hogy az uniós költségvetés végső 

kedvezményezettjeire semmiképpen nem 

lehet hatással az, ha saját kormányuk 

nem tartja tiszteletben az alapvető jogokat 

és a jogállamiságot; ezért hangsúlyozza, 

hogy az intézkedések nem érinthetik a 

tagállamok kormányzati szerveinek azon 

kötelezettségét, miszerint teljesíteniük kell 

a kifizetéseket a végső kedvezményezettek 

részére; 

31. elutasít és helytelenít minden arra 

irányuló kísérletet, hogy politikai vagy 

gazdasági feltételrendszert alkalmazzanak 
az uniós alapokra, amint az az új II. 

fejezetben („Kohézió és értékek”) fog 

szerepelni; ezt az európai nemzetek, 

valamint szabadságuk és függetlenségük 

elleni újabb támadásnak tekinti; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Módosítás  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. a bizottsági javaslattal 

összhangban a saját források új 

kosarának programozott bevezetését kéri, 

amely a polgárok adóterheinek növelése 

nélkül megfelelne az EU alapvető 

stratégiai célkitűzéseinek, amelyek 

európai hozzáadott értéke egyértelmű és 

pótolhatatlan: 

40. elutasítja a három új uniós saját 

forrás javasolt bevezetését, amely források 

a kibocsátáskereskedelmi rendszeren, a 

közös összevont társaságiadó-alapon és a 

nem újrafeldolgozott műanyag 

csomagolási hulladék mennyisége alapján 

számított tagállami hozzájárulásokon 

alapulnak, ami végső soron a 

vállalkozások további adóztatásához és az 

állampolgárokra háruló adóteher további 

növekedéséhez fog vezetni; 

– az egységes piac megfelelő 

működésének biztosítása, konszolidációja 

és megerősítése különösen a közös 

összevont társaságiadó-alap (KÖTA) 

megvalósítása révén, amely új saját forrás 

alapjául szolgálna a KÖTA-ból származó 

bevételre vonatkozó egységes adókulcs 

meghatározása nyomán, valamint az 

egységes piacból hasznot húzó, a digitális 

ágazatban tevékenykedő nagyvállalatok 

megadóztatása révén; 

 

– az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az 

energiaváltás felgyorsítása olyan 

intézkedések révén, mint a 

kibocsátáskereskedelmi rendszerből 

származó bevételből való részesedés; 

 

– a nem újrafeldolgozott műanyag 

csomagolási hulladék mennyiségén 
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alapuló hozzájárulás révén a 

környezetvédelem érdekében folytatott 

küzdelem; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Módosítás  9 

André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. határozottan támogatja a 

visszatérítések és egyéb korrekciós 

mechanizmusok eltörlését, amelyhez az 

erre irányuló igény felmerülése esetén 

korlátozott idejű leépítési időszak 

társulhat; 

42. határozottan elutasítja a 

visszatérítések és egyéb korrekciós 

mechanizmusok eltörlését az olyan nettó 

befizetők számára, mint például 

Hollandia; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Módosítás  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. ragaszkodik ahhoz, hogy más 

olyan bevételeket is vezessenek be, 

amelyek az uniós költségvetés számára 

anélkül jelentenének többletbevételt, hogy 

ennek megfelelően csökkentenék a GNI-

hozzájárulásokat: 

43. emlékeztet arra, hogy a tagállamok 

felelősek költségvetési politikájukért, és 

hangsúlyozza, hogy az adók kivetésére 

vonatkozó hatáskör a tagállamok 

szuverenitásának központi eleme; 

hangsúlyozza ezért azt, hogy egyetlen 

európai hatóság sem jogosult arra, hogy 

adókat szedjen be a nemzeti adófizetők 

nevében. 

– a vállalatok által az Unió 

szabályainak megszegéséért fizetett 

bírságok, illetve a hozzájárulások 

késedelmes kifizetéséért kirótt 

bírságok;  

 

– az Európai Unió Bíróságának 

döntései nyomán kiszabott 

pénzbírságokból származó 

bevételek, beleértve a tagállamok 

által a kötelezettségszegési 

eljárások nyomán befizetett 

átalány- vagy kényszerítő 

bírságokat; 

 

Or. en 

 

 


