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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2018 A8-0358/60 

Módosítás  60 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027 közötti 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. úgy véli, hogy a 2021–2027-es 

többéves pénzügyi tervet jelentősen 

növelni kell a Bizottság javaslatához 

képest, és javasolja, hogy a Tanács 

kezdjen tárgyalásokat ennek elérése 
érdekében; úgy ítéli meg, hogy a javasolt 

költségvetés nem lesz elegendő a 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

elvének érvényesítéséhez, és az 

aszimmetriák szélesedéséhez vezet, 

valamint mélyíti a tagállamok közötti 

különbségeket, ezért el kell utasítani; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Módosítás  61 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – iii pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

iii. a közlekedési infrastruktúra 

finanszírozási szintjének növelése a 

Hálózatfinanszírozási Eszköz révén (CEF-

Közlekedés); 

iii. a közlekedési infrastruktúra 

finanszírozási szintjének növelése a 

Hálózatfinanszírozási Eszköz révén (CEF-

Közlekedés), és ezzel párhuzamosan a 

nemzeti, regionális és helyi közlekedési 

infrastruktúra, valamint a fenntartható 

mobilitás finanszírozási szintjének 

növelése; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Módosítás  62 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – ix pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

ix. a 27 tagú Unió tekintetében a 

kohéziós politika finanszírozásának 

reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra 

vonatkozó költségvetés szintjén történő 

tartása; 

ix. a 27 tagú Unió tekintetében a 

kohéziós politika finanszírozásának 

reálértéken a 2014–2020 közötti időszakra 

vonatkozó költségvetés szintjét 

meghaladó, jelentős növelése; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Módosítás  63 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – xiv pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

xiv. a Kreatív Európa program jelenlegi 

finanszírozásának növelése; 

 

xiv. a Kreatív Európa program jelenlegi 

finanszírozásának növelése, valamint a 

kultúra támogatása érdekében új 

programok és finanszírozási sorok 

létrehozása; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Módosítás  64 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Időközi jelentés a 2021–2027 közötti 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, ugyanakkor a kifizetések 

újraelosztásának előirányzása az egyes 

országok, illetve a termelés és a termelők 

típusai közötti méltányos elosztás 

érdekében, felszámolva a jelenlegi 

eltéréseket, és a legsúlyosabb termelési 

hiánnyal küzdő tagállamok, valamint a 

kis- és középtermelők relatív előnyben 

részesítése, továbbá a mezőgazdaság 

tartalék eredeti összegének hozzáadása; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/65 

Módosítás  65 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – xvi a pont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 xvia. a POSEI finanszírozásának 

megerősítése és egy külön POSEI-

program létrehozása a közlekedés 

támogatására, a meglévő POSEI-

programénál nem kisebb előirányzattal; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Módosítás  66 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – xvii pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

xvii. az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alapnak nyújtott támogatás 10%-kal 

történő kiegészítése a „kék gazdaságra” 

irányuló új missziójával összhangban; 

 

xvii. az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alapnak nyújtott támogatás 10%-kal 

történő kiegészítése a „kék gazdaságra” 

irányuló új missziójával összhangban, nem 

megfeledkezve a halászat támogatásáról, 

ami a halászati flotta megújítására 

vonatkozó korlátozások megszüntetését 

teszi szükségessé, feltéve, hogy a halászati 

kapacitást a halállományok rendelkezésre 

állásának és megőrzésüknek 

figyelembevétele érdekében kiigazítják; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Módosítás  67 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – xviii pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

xviii. a LIFE+ program jelenlegi 

finanszírozásának megduplázása, többek 

között külön keretösszegekkel a biológiai 

sokféleségre és a Natura 2000 hálózat 

irányítására; 

 

xviii. a LIFE+ program jelenlegi 

finanszírozásának megduplázása, többek 

között külön keretösszegekkel a biológiai 

sokféleségre és a Natura 2000 hálózat 

irányítására, valamint a finanszírozás 

tagállamok közötti méltányos elosztásának 

biztosítása; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Módosítás  68 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – xix pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

xix. külön költségvetési forrás 

bevezetése az új, méltányos energetikai 

átmenetet biztosító alap számára (4,8 

milliárd EUR) a nagy szénfelhasználású és 

karbonfüggő helyzet átalakítása által 

hátrányosan érintett munkavállalókra és 

közösségekre gyakorolt társadalmi, 

szociális, gazdasági és környezeti hatások 

kezelése céljából; 

 

xix. külön költségvetési forrás 

bevezetése az új, méltányos energetikai 

átmenetet biztosító alap számára (4,8 

milliárd EUR), a finanszírozás tagállamok 

közötti kiegyensúlyozott elosztását 

biztosítva, a nagy szénfelhasználású és 

karbonfüggő helyzet átalakítása által 

hátrányosan érintett munkavállalókra és 

közösségekre gyakorolt társadalmi, 

szociális, gazdasági és környezeti hatások 

kezelése céljából; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/69 

Módosítás  69 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 

(2018/0166R(APP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés – xx pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

xx. a szomszédság- és fejlesztési 

politikák támogatására szolgáló eszköz(ök) 

megerősítése (3,5 milliárd EUR) egy 

afrikai beruházási terv finanszírozásához 

való további hozzájárulás érdekében; 

xx. a fejlesztési együttműködési 

politikák támogatására szolgáló eszköz(ök) 

megerősítése (3,5 milliárd EUR) a 

szegénység leküzdésére, valamint a 

közszolgáltatások – többek között az 

oktatás, az egészségügy, a szociális 

biztonság, a vízellátás és alapvető higiénia 

területén való – erősítését és fejlesztését, 

valamint az afrikai mezőgazdaság és ipar 

támogatását célzó intézkedések 
finanszírozásához való további 

hozzájárulás érdekében; 

Or. en 

 

 


