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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.11.2018 A8-0358/56 

Módosítás  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – a 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Időközi jelentéstervezet 

4 a bekezdés (új) 

 

 

Időközi jelentéstervezet Módosítás 

 4a.  elutasítja az e többéves pénzügyi 

keretben kijelölt neoliberális politikai 

irányvonalat, különösképpen a kohéziós 

politika, a beruházási programok, 

valamint a tagjelölt országok csatlakozása 

tekintetében; ezzel összefüggésben újfent 

kijelenti, hogy teljes mértékben ellenzi a 

kohéziós politikának az ERFA-ra, az 

ESZA+-ra, a Kohéziós Alapra és az 

ETHA-ra vonatkozó közös 

rendelkezésekről szóló javaslatban 

foglaltak szerinti makrogazdasági 

feltételrendszerhez kötését, és elutasítja a 

reformtámogató programot, valamint az 

előcsatlakozási támogatás keretében előírt 

feltételrendszert; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Módosítás  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – a 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Időközi jelentéstervezet 

4 b bekezdés (új) 

 

 

Időközi jelentéstervezet Módosítás 

 4b.  elutasítja a militarista, agresszív és 

biztonságközpontú megközelítés 

megerősítését, amely a 2021–2027 közötti 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretre irányuló javaslatot jellemzi, 

továbbá a népek közötti béke és 

szolidaritás gondolata helyett megjelenő 

rasszista és idegengyűlölő szemléletet a 

migráció kapcsán; e tekintetben elutasítja 

a védelmi és biztonsági előirányzatok 

tervek szerinti tetemes megemelését; ebből 

adódóan kéri, hogy a Belső Biztonsági 

Alap, az Európai Védelmi Alap, a közös 

kül- és biztonságpolitika, a katonai 

mobilitás, a Szomszédsági, Fejlesztési és 

Nemzetközi Együttműködési Eszköz 

számára elkülönített előirányzatokat teljes 

egészében rendeljék a gazdasági, 

társadalmi és területi kohéziót, a 

mezőgazdasági kis- és középtermelőket, a 

kisüzemi halászatot és – különösen a 

szerényebb ipari kapacitásokkal 

rendelkező országok esetében – az 

iparfejlesztést, valamint a migránsok 

befogadását és integrációját támogató 

szakpolitikákhoz; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Módosítás  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – a 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Időközi jelentéstervezet 

4 c bekezdés (új) 

 

 

Időközi jelentéstervezet Módosítás 

 4c. hangsúlyozza, hogy a „tematikus 

koncentráció” gyakorlati alkalmazása 

során szerzett tapasztalatok 

ellentmondásosak, és nem bizonyított a 

regionális egyenlőtlenségek mérséklésére 

irányuló célkitűzés, illetve a „tematikus 

koncentráció” közötti pozitív kapcsolat, 

továbbá hogy egyes elemzések azt sejtetik, 

hogy a jelenleg érvényes tematikus 

koncentráció keretében meghatározott 

alternatívák nyomán még markánsabbá 

váltak a régiók közötti egyenlőtlenségek, 

például a nagyvárosi területek és Európa 

többi része, vagy például az uniós átlag 

feletti egy főre jutó GDP-vel rendelkező 

országok és az említett kohéziós országok 

között; ebből adódóan támogatja, hogy az 

egyes tagállamok az új többéves pénzügyi 

keret tekintetében nagyobb irányítási 

autonómiával és mozgástérrel 

rendelkezzenek, elutasítva egyszersmind a 

keret végrehajtására vonatkozó közös 

szabályok fokozottabb központosítását és 

még inkább bürokratikussá tételét; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Módosítás  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – a 

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Időközi jelentéstervezet 

10 a bekezdés (új) 

 

 

Időközi jelentéstervezet Módosítás 

 10a. hangsúlyozza, hogy a 2021–2027 

közötti időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről szóló 

határozathozatalhoz a tagállamok 

egyhangú döntése szükséges a 

Tanácsban; úgy véli, hogy ezen elv 

alapvető fontosságú annak biztosításához, 

hogy a jóváhagyott többéves pénzügyi 

keret valamennyi tagállam számára 

elfogadható legyen, és kizárható legyen 

egy olyan forgatókönyv, amely lehetővé 

teszi a tagállamok többsége által 

támogatott, de a kisebbség akaratával 

ellentétes javaslat elfogadását; ebből 

adódóan elutasítja az összes kísérletet, 

amely a többéves pénzügyi keretről szóló 

döntés kapcsán az egyhangúság elvének 

mellőzésére irányul; 

Or. pt 

 

 


