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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0358/11 

Módosítás  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

az EFDD 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 

(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 hatékonyan és 

eredményesen kell reagálnia a felmerülő 

igényekre, a további kihívásokra és 

kezelnie kell azokat, valamint a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 

továbbá meg kell valósítania azokat a 

politikai prioritásait és célkitűzéseit, 

melyek valódi hozzáadott értéket 

teremtenek az uniós polgárok számára; 

hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni a 

kiadásokat egy átfogó és átgondolt, az 

egyes programok valódi hozzáadott 

értékének kimutatását célzó értékelés 

biztosítása érdekében, hogy a következő 

hétéves időszakban egy hiteles, kizárólag a 

polgárok javát szolgáló és optimalizált 

uniós költségvetést hajtsanak végre;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Módosítás  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

az EFDD 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 

(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. tudomásul veszi a Bizottság arra 

irányuló javaslatát, 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 határozzák meg; úgy 

véli, hogy ez a javaslat lehetővé teheti az 

EU számára politikai 

kötelezettségvállalásainak teljesítését és az 

előtte álló kihívásokra való reagálást; 

ezzel összefüggésben emlékeztet arra, 

hogy felül kell vizsgálni az uniós 

költségvetési kiadásokat, különösen az 

adminisztratív kiadásokat azzal a céllal, 

hogy megpróbálják csökkenteni a 

tagállami hozzájárulásokat, valamint 

biztosítsák, hogy az uniós költségvetést 

valóban kizárólag az uniós polgárok 

igényeinek kielégítésére fordítják; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Módosítás  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. kijelenti továbbá, hogy ellenzi a 

Szerződésekben rögzített kulcsfontosságú 

uniós szakpolitikák, mint például a 

kohéziós politika, a közös agrárpolitika 

(KAP) és a halászati politika szintjének 

bármilyen mértékű csökkentését; 

különösen ellenzi azokat a radikális 

csökkentéseket – például a Kohéziós 

Alapra vonatkozó vagy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot 

érintő csökkentéseket –, amelyek 

hátrányosan fogják érinteni e 

politikáknak a lényegét és céljait; ebben az 

összefüggésben ellenzi az Európai 

Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

forráscsökkentésére annak ellenére 

irányuló javaslatot, hogy kibővült az alap 

feladatköre és abba integráltak négy 

meglévő szociális programot, például az 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést; 

4. kijelenti továbbá, hogy ellenzi a 

számos kulcsfontosságú uniós 

szakpolitikák, mint például a közös 

agrárpolitika (KAP) finanszírozási szintje 

tekintetében a Bizottság által javasolt 

csökkentést; különösen ellenzi azokat a 

radikális csökkentéseket, amelyek 

hátrányosan fogják érinteni az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot; 

ebben az összefüggésben ellenzi az 

Európai Szociális Alap forráscsökkentésére 

annak ellenére irányuló javaslatot, hogy 

kibővült az alap feladatköre és abba 

integrálták az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezést; felszólít ezért arra, hogy 

a Bizottság javaslatához képest növeljék 

az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

szintjét, mivel az lehetővé teheti a 

tagállamok számára, hogy a 

szegénységben élő uniós polgárok javát 

szolgáló minimumjövedelem-rendszereket 

valósítsanak meg;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Módosítás  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

az EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. emlékeztet arra, hogy olyan új 

többéves pénzügyi keretre van szükség, 

amely valódi hozzáadott értéket biztosít az 

uniós polgárok számára, és amely a 

tagállami hozzájárulásokon felül nem ró 

ki további terheket; hangsúlyozza, hogy 

kötelezően felül kell vizsgálni a 

kiadásokat annak érdekében, hogy 

lehetőség szerint megtakarításokat 

biztosítsanak; úgy véli, hogy a tagállamok 

nemzeti hozzájárulásait le kell vonni a 

nemzeti költségvetési hiányból;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Módosítás  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

az EFDD 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 

(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. üdvözli az egyes programoknak a 

2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi kereten belüli 

finanszírozási szintjével kapcsolatos 

bizottsági javaslatot, azonban 

hangsúlyozza, hogy a kulcsfontosságú 

uniós szakpolitikák, többek között a közös 

agrárpolitika (KAP) és az ESZA+ 

tekintetében megfelelő szintű 

finanszírozást kell biztosítani; úgy véli, 

hogy egy nagyra törő és reális új többéves 

pénzügyi keretet anélkül is biztosítható, 

hogy a tagállamoktól nagyobb 

hozzájárulást kellene kérni; úgy véli, hogy 

a tagállamok nemzeti hozzájárulásait le 

kell vonni a nemzeti költségvetési 

hiányból; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Módosítás  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

az EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – iii a pont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  iiia. hangsúlyozza a CEF hatálya 

kibővítésének fontosságát, hogy kiadási 

programokat foglaljanak bele az 

infrastrukturális hálózatok biztonsága, 

nyomon követése és karbantartása 

céljából; emlékeztet arra, hogy a CEF-ből 

finanszírozott infrastrukturális projektek 

értékelése során figyelembe kell venni a 

társadalmi, gazdasági és környezeti 

tényezőket, különösen a helyi 

közösségekre gyakorolt hatásaikat annak 

kiderítése érdekében, hogy azok valódi 

hozzáadott értékkel szolgálnak-e az uniós 

polgárok számára; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Módosítás  17 

Laura Agea, Marco Valli 

az EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – ix a pont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ixa. felszólít arra, hogy a Bizottság 

javaslatához képest növeljék az Európai 

Szociális Alap szintjét a szegénység elleni 

határozott küzdelem biztosítása 

érdekében, azzal a céllal, hogy lehetővé 

tegyék a tagállamok számára, hogy a 

szegénység elleni hatékony fellépést 

szolgáló minimumjövedelem-rendszereket 

valósítsanak meg;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Módosítás  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

az EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – xvi pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

xvi. a 27 tagú Unió tekintetében a közös 

agrárpolitika (KAP) finanszírozásának a 

2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 

költségvetés szintjén történő tartása 

reálértéken, és egyúttal a mezőgazdaság 

tartalék eredeti összegének hozzáadása; 

xvi. a 27 tagú Unió tekintetében a közös 

agrárpolitika (KAP) finanszírozásának a 

2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 

költségvetés szintjén történő tartása 

reálértéken, és egyúttal a mezőgazdasági 

tartalék eredeti összegének hozzáadása, 

emlékeztetve arra, hogy a KAP 

kulcsfontosságú politika mind az uniós 

gazdaság, mind az uniós termelők 

számára; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Módosítás  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

az EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – xxi pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

xxi. valamennyi ügynökség 

tekintetében vissza kell állítani legalább a 

2020-as szintet, ugyanakkor meg kell 

védeni a Bizottság által javasolt magasabb 

szintet, többek között azon ügynökségek 

vonatkozásában, melyek számára új 

hatásköröket és feladatokat írtak elő, és 

átfogó megközelítésre szólít fel a 

díjfinanszírozás tekintetében; 

xxi. szkeptikus az ügynökségekre 

vonatkozó szinttel kapcsolatos bizottsági 

javaslattal szemben; ezzel összefüggésben 

felszólít arra, hogy alaposan vizsgálják 

felül a kiadásokat annak érdekében, hogy 

össze lehessen vonni a hasonló feladatokat 

ellátó ügynökségeket és csökkenteni 

lehessen a kapcsolódó kiadásokat;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Módosítás  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

az EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – xxiii a pont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  xxiiia. sajnálatosnak tartja, hogy 

Törökországban romlik az emberi jogok 

és az alapvető szabadságok helyzete, és 

ezen ország tekintetében az 

előcsatlakozási támogatások 

megszüntetését szorgalmazza; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Módosítás  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

az EFDD 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 

(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. felszólít az európai közigazgatás 

alapos felülvizsgálatára, mivel az uniós 

intézményekhez kapcsolódó összes 

igazgatási kiadást a lehető legnagyobb 

mértékben csökkenteni kell annak 

érdekében, hogy megtakarításokat 

lehessen elérni és elkerülhető legyen az 

adófizetők pénzének pazarlása; megjegyzi, 

hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret 

során az uniós intézmények 5%-os 

létszámcsökkentést hajtottak végre, és úgy 

véli, hogy a megtakarítások eléréséhez 

további csökkentésekre nyílhat lehetőség;

  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Módosítás  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

az EFDD 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 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

37. ezzel összefüggésben üdvözli a 

Bizottság 2018. május 2-án elfogadott, a 

saját források új rendszerére irányuló 

javaslatcsomagját, mint egy 

ambiciózusabb reform felé tett jelentős 

lépést; felkéri a Bizottságot, hogy vegye 

figyelembe az Európai Számvevőszéknek 

az Európai Unió saját forrásainak 

rendszeréről szóló bizottsági javaslatról 

szóló 5/2018. sz. véleményét, amely 

hangsúlyozza, hogy jobb számítási 

módszerre és a rendszer további 

egyszerűsítésére van szükség; 

37. elismeri, hogy a Bizottság 2018. 

május 2-án elfogadott, a saját források új 

rendszerére irányuló javaslatcsomagja egy 

ambiciózusabb reform felé tett jelentős 

lépést jelenthet; felkéri a Bizottságot, hogy 

vegye figyelembe az Európai 

Számvevőszéknek az Európai Unió saját 

forrásainak rendszeréről szóló bizottsági 

javaslatról szóló 5/2018. sz. véleményét, 

amely hangsúlyozza, hogy jobb számítási 

módszerre és a rendszer további 

egyszerűsítésére van szükség; ezzel 

összefüggésben emlékeztet arra, hogy a 

saját források javasolt rendszere nem 

növelheti az uniós adófizetők általános 

adóterheit, valamint hogy annak az uniós 

költségvetéshez nyújtott tagállami 

hozzájárulások arányos csökkenéséhez 

kell vezetnie; 

Or. en 

 

 


