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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.12.2018 A8-0454/1 

Módosítás  1 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. véleménye szerint sem a jelenlegi 

költségvetés, sem az előző költségvetések 

nem irányoztak elő elegendő forrást a 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

elvének alkalmazására; úgy véli, hogy 

ennek eléréséhez a kohéziós finanszírozás 

jelentős növelésére lenne szükség; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/2 

Módosítás  2 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1b. úgy ítéli meg, hogy a javasolt 

költségvetés messzemenően nem 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. pt 



 

AM\1171929HU.docx  PE631.604v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.12.2018 A8-0454/3 

Módosítás  3 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1c. külön tervek kidolgozását kéri 

azon országok gazdaságának 

támogatására, amelyek kereskedelmi és 

folyófizetésimérleg-hiánnyal küzdenek és 

adósságaik fenntarthatatlanok, pénzügyi 

források, valamint az egységes piac és a 

közös politikák működése tekintetében 

szükséges kivételek biztosításával; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/4 

Módosítás  4 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1d. azon tagállamokat támogató 

programok kialakítására szólít fel, 

amelyek az euróból való kilépésről 

kívánnak tárgyalni, mivel az 

euróövezetben való részvétel 

fenntarthatatlanná és elviselhetetlenné 

vált számukra; véleménye szerint ezeknek 

a programoknak megfelelő kártérítést kell 

előirányozniuk a közös valutához való 

csatlakozás miatt elszenvedett társadalmi 

és gazdasági károkért; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/5 

Módosítás  5 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 e bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1e. hangsúlyozza egy következetes 

európai beruházási stratégia 

szükségességét egy, az EU GDP-jének 10 

éven át évente legalább 2%-át kitevő, „a 

fenntartható fejlődést és foglalkoztatást 

szolgáló uniós beruházási program” 

formájában, amely kiegészítené a 

tagállamok hasonló állami beruházási 

erőfeszítéseit; megjegyzi, hogy ez a 

beruházási program részben a nagyobb 

GDP-növekedésből és adóbevételekből 

kerülne finanszírozásra; felhívja a 

Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 2019. 

évi költségvetésre vonatkozó 

javaslatukban biztosítsák a szükséges 

kiegészítő pénzügyi forrásokat; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/6 

Módosítás  6 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 f bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1f. sajnálattal hangsúlyozza, hogy a 

katasztrófák gyakran azokat a 

magánszemélyeket vagy tagállamokat 

fenyegetik, akik kevesebb eszközzel 

rendelkeznek önmaguk megvédésére; úgy 

véli, hogy a természeti vagy ember okozta 

katasztrófákra a lehető leggyorsabban 

választ kell adni, hogy a károk a lehető 

legkisebbek legyenek, és meg lehessen 

menteni az embereket és a 

vagyontárgyakat; felhívja a figyelmet 

arra, hogy tovább kell növelni a 

finanszírozást, különösen az Unión belüli 

katasztrófamegelőzéshez és az arra való 

felkészültséghez kapcsolódó költségvetési 

sorokon, figyelembe véve különösen (az 

emberéleteket követelő tragikus) 

görögországi, spanyolországi és 

portugáliai tüzeket, amelyek súlyos és 

drámai hatással jártak az emberekre 

nézve; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/7 

Módosítás  7 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 g bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1g. felhívja a figyelmet arra, hogy 

növelni kell a mezőgazdasági piacokon 

tapasztalható válságok és volatilitás 

hatásainak enyhítését célzó finanszírozást, 

hiszen azok a múltban és a jövőben is 

számos kisvállalkozás csődjét okozták és 

fogják okozni, hozzájárulva a vidéki 

területek elnéptelenedéséhez és a termelés 

koncentrálódásához; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/8 

Módosítás  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 h bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1h. hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-

ellátási lánc tartós 

kiegyensúlyozatlansága miatt – melyben 

az elsődleges termelők pozíciója sokkal 

gyengébb, mint a többi szereplőé – a 

Bizottságnak lépéseket kellene tennie az 

árak és a haszonkulcsok átláthatóságának 

fokozása érdekében, garantálva a 

termelőknek fizetett tisztességes árakat, és 

biztosítva a kis- és közepes méretű 

gazdaságok jövedelmi helyzetének 

javulását; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/9 

Módosítás  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 i bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1i.  felhívja a figyelmet a számos erdei 

ökoszisztémára nehezedő fenyegetésekre, 

például az idegenhonos inváziós fajok és 

károsítók (fenyőrontó fonálféreg és 

mások) terjedésére és az erdőtüzekre; úgy 

véli, hogy közösségi támogató programok 

és intézkedések révén elegendő pénzügyi 

forrást kell fordítani az erdők ökológiai és 

növényegészségügyi értékelésére és 

rehabilitációjára, beleértve az 

újraerdősítést is; megállapítja, hogy ezek 

a források különösen fontosak és 

sürgősen szükség van rájuk egyes 

tagállamokban, így például 

Portugáliában, Görögországban és 

Spanyolországban, mivel ezen országok 

területén korábban több tűzvész is 

bekövetkezett; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/10 

Módosítás  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 j bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1j.  felszólít a sürgősségisegély-

tartaléknak és az Európai Unió 

Szolidaritási Alapjának (EUSZA) 

növelésére, tekintettel a közelmúltbeli 

súlyos katasztrófákra, többek között a 

Görögországban, Portugáliában és 

Spanyolországban bekövetkezett tüzekre 

és rendkívüli aszályokra; 

Or. pt 

 

 


