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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0358/23 

Módosítás  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a Verts/ALE 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 

9 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az EU arra vonatkozó 

közös kötelezettségvállalására, hogy a 

hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) 

fordítandó összeget a bruttó nemzeti 

jövedelem (GNI) 0,7%-ára emeli a 2015 

utáni időszakra szóló menetrend keretein 

belül; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.11.2018 A8-0358/24 

Módosítás  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a Verts/ALE 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 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ga. mivel a nemek közötti egyenlőség 

valamennyi tevékenységében való 

általános érvényesítése továbbra is az 

Unió jogi kötelezettsége marad, amely 

közvetlenül az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 8. cikkéből ered;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.11.2018 A8-0358/25 

Módosítás  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a Verts/ALE 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 

Szerződésekben rögzített, régóta fennálló 

uniós szakpolitikák, mint például a 

kohéziós politika, a közös agrárpolitika 

(KAP) és a halászati politika szintjének 

bármilyen mértékű csökkentését, 

hangsúlyozva ugyanakkor, hogy sürgősen 

szükség van reformokra e szakpolitikák 

uniós szociális és fenntarthatósági 

célkitűzésekhez való hozzájárulásának 

javítása érdekében; 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; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.11.2018 A8-0358/26 

Módosítás  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a Verts/ALE 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 

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 

létfontosságú az Európai Uniónak a 

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 

létfontosságú az Európai Uniónak a 
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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;  

befogadó Európa kialakítása irányában tett 

kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez; 

hangsúlyozza, hogy a Párizsi Megállapodás 

szerinti kötelezettségeinek teljesítése 

érdekében az Uniónak a 2021–2027-es 

többéves pénzügyi keret időszakában a 

kiadások legalább 30%-ával kell 

hozzájárulnia az éghajlat-politikai 

célkitűzésekhez, és azoknak mielőbb, de 

legkésőbb 2027-ig el kell érniük a 40%-ot, 

továbbá kitart amellett, hogy a 2021–

2027-es többéves pénzügyi keretnek ki kell 

zárnia a fosszilis tüzelőanyagok és a 

fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó 

infrastruktúra és technológia 

mindennemű közvetlen és közvetett 

támogatását, mind az EU-ban, mind 

külföldön; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Módosítás  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a Verts/ALE 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 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. hangsúlyozza továbbá, hogy az 

Uniónak tartania kell magát nemzetközi 

kötelezettségvállalásaihoz, és meg kell 

szüntetnie az éghajlatra káros 

tevékenységek támogatására irányuló 

kiadásait; felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben az 

Unió költségvetésén belül szüntesse meg 

az összes atomenergiával, fosszilis 

tüzelőanyagokkal, aszfalttal és 

védelemmel összefüggő közvetlen kiadást;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.11.2018 A8-0358/28 

Módosítás  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a Verts/ALE 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 

5 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5b. felhívja a figyelmet az EU azon 

teljesítetlen nemzetközi 

kötelezettségvállalására, hogy hivatalos 

fejlesztési támogatását 2030-ra a bruttó 

nemzeti jövedelem (GNI) 0,7%-ára növeli, 

ennek 20%-át a humán fejlődésre és a 

társadalmi befogadásra, GNI-jének 0,2%-

át pedig a legkevésbé fejlett országokra 

fordítja, és hogy új, további finanszírozási 

eszközöket bocsát a fejlődő országok 

rendelkezésére az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemhez; megerősíti, hogy ezeket a 

kötelezettségvállalásokat megfelelően 

figyelembe kell venni a 2021–2027 közötti 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretben;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.11.2018 A8-0358/29 

Módosítás  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a Verts/ALE 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 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. ezért elvárja, hogy a többéves 

pénzügyi keret a Tanács politikai 

napirendjének elsőrendű kérdése legyen, és 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy eddig még 

nem történt jelentős előrelépés e 

tekintetben; meggyőződése, hogy az 

egymást követő tanácsi elnökségek és a 

Parlament tárgyalócsoportja között zajló 

rendszeres találkozókat gyakrabban kellene 

megtartani, és azoknak a hivatalos 

tárgyalások alapjául kell szolgálniuk; arra 

számít, hogy a 2019-es európai parlamenti 

választások előtt megkötésre kerül egy 

megfelelő megállapodás annak megelőzése 

érdekében, hogy a múltban 

tapasztaltakhoz hasonlóan a pénzügyi 

keret késői elfogadása miatt komoly 

akadályok háruljanak az új programok 

elfogadása elé; hangsúlyozza, hogy ez a 

menetrend lehetővé fogja tenni, hogy az 

újonnan megválasztott Európai 

Parlament a kötelező félidős felülvizsgálat 

során kiigazítsa a 2021–2027 közötti 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretet;  

10. ezért elvárja, hogy a többéves 

pénzügyi keret a Tanács politikai 

napirendjének elsőrendű kérdése legyen, és 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy eddig még 

nem történt jelentős előrelépés e 

tekintetben; meggyőződése, hogy az 

egymást követő tanácsi elnökségek és a 

Parlament tárgyalócsoportja között zajló 

rendszeres találkozókat gyakrabban kellene 

megtartani, és azoknak a hivatalos 

tárgyalások alapjául kell szolgálniuk; 

kifejezi, hogy készen áll a lehető 

legrövidebb időn belül teljes értékű 

tárgyalásokat kezdeni a Tanáccsal annak 

megelőzése érdekében, hogy az új 

programok elindítása komoly 

akadályokba ütközzön; mindazonáltal úgy 

véli, hogy demokratikus okokból a 

többéves pénzügyi keretre vonatkozó 

rendeletet célszerűbb lenne az európai 

választásokat követően elfogadni; továbbá 

meg van győződve arról, hogy a 2021–

2027 közötti időszakra vonatkozó új uniós 

programokat az újonnan megválasztott 

Parlamentnek kell hivatalosan 

elfogadnia; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Módosítás  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a Verts/ALE 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 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. elegendő szintű támogatást kíván 

biztosítani az alábbi fejezetekre irányuló 

bizottsági javaslatok alapján: „Migráció és 

határigazgatás” (4. fejezet) és a „Biztonság 

és védelem”, beleértve a válságelhárítást 
(5. fejezet); megerősíti azon régóta 

fennálló álláspontját, miszerint az újabb 

politikai prioritásokhoz további pénzügyi 

eszközöknek kell társulniuk annak 

érdekében, hogy ne kerüljenek veszélybe a 

meglévő szakpolitikák és programok, és az 

új többéves pénzügyi keretből történő 

finanszírozásuk;  

18. elegendő szintű támogatást kíván 

biztosítani a „Migráció és határigazgatás” 

tárgyában készült bizottsági javaslat 

alapján (4. fejezet); megerősíti azon régóta 

fennálló álláspontját, miszerint az újabb 

politikai prioritásokhoz további pénzügyi 

eszközöknek kell társulniuk annak 

érdekében, hogy ne kerüljenek veszélybe a 

meglévő szakpolitikák és programok, 

valamint az új többéves pénzügyi keretből 

történő finanszírozásuk; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Módosítás  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a Verts/ALE 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 

18 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  18a. határozottan támogatja az olyan 

intézkedéseket, mint az összevonás és a 

megosztás, továbbá az olyan szabályozási 

mechanizmusokat, amelyek segítenek 

áthidalni a védelmi ágazat számos 

strukturális problémáját, amelyek gátolják 

a tagállamok közötti együttműködést, 

valamint a közös biztonság- és 

védelempolitika (KBVP) műveleteire 

szolgáló katonai kapacitások 

megerősítését; úgy véli, hogy az uniós 

költségvetési források védelmi célú 

felhasználása helyett a Bizottságnak arra 

kell törekednie, hogy segítse a 

tagállamokat az ágazat hatékonyságának 

jelentős javításában, amely ágazatra már 

most mintegy 200 milliárd EUR-t 

fordítanak;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Módosítás  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a Verts/ALE 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 

18 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  18b. rendkívül sajnálatosnak tartja a 

következő többéves pénzügyi keretben a 

polgári konfliktusmegelőzésre és 

békeépítésre elkülönített források jelentős 

mértékű csökkenését a jelenlegi pénzügyi 

időszakra elkülönített forrásokhoz 

viszonyítva; sürgeti a Tanácsot és a 

Bizottságot, hogy vizsgálják felül ezt az 

álláspontot, és a polgári 

konfliktusmegelőzésre szánt összeget 

növeljék a háromszorosára;  

Or. en 

 

 


