
AM\1207198HU.docx PE647.645v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.6.2020 A9-0110/15

Módosítás 15
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. úgy véli, hogy az uniós 
költségvetés bevételi oldalát az uniós 
szakpolitikák megvalósítására szolgáló 
eszköznek kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a válság következtében felmerülő 
kiegészítő kiadások fedezése és az uniós 
költségvetésben a GNI-hozzájárulások 
túlsúlyának enyhítése érdekében 2021-től 
új, közvetlenül az uniós költségvetésbe 
általános bevételként befolyó saját 
forrásoknak kell kulcsszerepet játszaniuk; 
úgy véli, hogy az új saját források hiánya 
negatív politikai következményekkel fog 
járni az Unió 2021. évi költségvetésére 
nézve, és veszélyezteti fogja a Bizottság új 
politikai menetrendjét; ebben az 
összefüggésben a Bizottság saját forrásokra 
vonatkozó, 2018. májusi javaslatait jó 
kiindulópontnak tekinti, amelyet a jelenlegi 
kihívások és válság fényében széles körben 
ki kell terjeszteni; emlékeztet arra, hogy a 
2018. november 14-i időközi jelentésében 
és 2019. október 10-i állásfoglalásában 
foglaltaknak megfelelően az Európai 
Parlament csak akkor fogja jóváhagyni a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretet, ha 
megállapodás születik az EU sajátforrás-
rendszerének reformjáról, ideértve egy új 
sajátforrás-kosár bevezetését is;

7. úgy véli, hogy az uniós 
költségvetés bevételi oldalát az uniós 
szakpolitikák megvalósítására szolgáló 
eszköznek kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a válság következtében felmerülő 
kiegészítő kiadások fedezése és az uniós 
költségvetésben a GNI-hozzájárulások 
túlsúlyának enyhítése érdekében 2021-től 
új, közvetlenül az uniós költségvetésbe 
általános bevételként befolyó saját 
forrásoknak kell kulcsszerepet játszaniuk; 
úgy véli, hogy az új saját források hiánya 
negatív politikai következményekkel fog 
járni az Unió 2021. évi költségvetésére 
nézve, és veszélyezteti fogja a Bizottság új 
politikai menetrendjét; ebben az 
összefüggésben a Bizottság saját forrásokra 
vonatkozó, mind a 2018. májusi, mind a 
2020. májusi javaslatait jó kiindulópontnak 
tekinti, amelyet a jelenlegi kihívások és 
válság fényében széles körben ki kell 
terjeszteni; emlékeztet arra, hogy a 2018. 
november 14-i időközi jelentésében és 
2019. október 10-i állásfoglalásában 
foglaltaknak megfelelően az Európai 
Parlament csak akkor fogja jóváhagyni a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretet, ha 
megállapodás születik az EU sajátforrás-
rendszerének reformjáról, ideértve egy új 
sajátforrás-kosár bevezetését is;
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10.6.2020 A9-0110/16

Módosítás 16
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. meg van győződve arról, hogy a 
jelenlegi válság nem áshatja alá a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésére irányuló célkitűzést, amely 
szerint 2030-ig az 1990-es szinthez képest 
55%-kal kell csökkenteni az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását; emlékeztet arra, 
hogy az ENSZ Környezetvédelmi 
Programjának (UNEP) a kibocsátási 
szakadékról szóló 2019. évi jelentése az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
évi 7,6%-os globális csökkentésére szólít 
fel annak érdekében, hogy a hőmérséklet-
emelkedés ne haladja meg az 1,5 °C-ot, 
ami uniós szinten évente körülbelül 6,8%-
os csökkentést jelent; kiemeli, hogy ez 
hatalmas kihívást jelent, különös tekintettel 
az olyannyira szükséges fenntartható, 
társadalmilag igazságos átmenetre, 
amelynek figyelembe kell vennie az uniós 
régiók és tagállamok különböző kiindulási 
pontjait, és amelyet tömeges 
munkahelyteremtésnek kell kísérnie; kitart 
amellett, hogy e példa nélküli vállalkozás 
mindössze tíz év alatt történő sikerre 
viteléhez sürgős fellépésre van szükség, 
amelyet erős uniós költségvetésnek kell 
támogatnia 2021-től kezdve;

8. meg van győződve arról, hogy a 
jelenlegi válság nem áshatja alá a 
klímasemlegesség 2040-ig történő 
elérésére irányuló célkitűzést, amely 
szerint 2030-ig az 1990-es szinthez képest 
70%-kal kell csökkenteni az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását; emlékeztet arra, 
hogy az ENSZ Környezetvédelmi 
Programjának (UNEP) a kibocsátási 
szakadékról szóló 2019. évi jelentése az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
évi 7,6%-os globális csökkentésére szólít 
fel annak érdekében, hogy a hőmérséklet-
emelkedés ne haladja meg az 1,5 °C-ot, 
ami uniós szinten évente körülbelül 6,8%-
os csökkentést jelent; kiemeli, hogy ez 
hatalmas kihívást jelent, különös tekintettel 
az olyannyira szükséges fenntartható, 
társadalmilag igazságos átmenetre, 
amelynek figyelembe kell vennie az uniós 
régiók és tagállamok különböző kiindulási 
pontjait, és amelyet tömeges 
munkahelyteremtésnek kell kísérnie; kitart 
amellett, hogy e példa nélküli vállalkozás 
mindössze tíz év alatt történő sikerre 
viteléhez sürgős fellépésre van szükség, 
amelyet erős uniós költségvetésnek kell 
támogatnia 2021-től kezdve;
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10.6.2020 A9-0110/17

Módosítás 17
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. emlékeztet arra az álláspontjára, 
hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret éghajlattal és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
általánosan érvényesítendő céljainak túl 
kell mutatniuk az időközi jelentésben 
meghatározott célzott kiadási arányokon; 
ezért célul tűzi ki a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadások esetében a 10%-os, 
az éghajlati szempontok érvényesítésével 
kapcsolatos kiadások esetében pedig a 
30%-os szint elérését 2021-re; ismételten 
felkéri a Bizottságot, hogy egy 
keretrendelet formájában határozzon meg 
egyértelmű támogathatósági kritériumokat 
egy új, kötelező érvényű módszertanra 
vonatkozóan a releváns éghajlati és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
kiadások meghatározása és nyomon 
követése érdekében, összhangban a „Ne 
okozz kárt!” elvvel, adott esetben 
megfelelő korrekciós intézkedésekkel 
kiegészítve azt, valamint olyan ellenőrző 
mechanizmussal, amely azonosítja az uniós 
fellépések által a biológiai sokféleségre és 
az éghajlatra gyakorolt potenciális negatív 
hatásokat, eleget téve a Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásainak és annak a 
felszólításnak, hogy fokozatosan szüntesse 
meg a fosszilis tüzelőanyagok közvetlen és 
közvetett támogatását;

13. emlékeztet arra az álláspontjára, 
hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret éghajlattal és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
általánosan érvényesítendő céljainak túl 
kell mutatniuk az időközi jelentésben 
meghatározott célzott kiadási arányokon; 
ezért célul tűzi ki a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadások esetében a legalább 
10%-os, az éghajlati szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos kiadások 
esetében pedig a legalább 30%-os szint 
elérését 2021-re; ismételten felkéri a 
Bizottságot, hogy egy keretrendelet 
formájában határozzon meg egyértelmű 
támogathatósági kritériumokat egy új, 
kötelező érvényű módszertanra 
vonatkozóan a releváns éghajlati és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
kiadások meghatározása és nyomon 
követése érdekében, összhangban a „Ne 
okozz kárt!” elvvel, adott esetben 
megfelelő korrekciós intézkedésekkel 
kiegészítve azt, valamint olyan ellenőrző 
mechanizmussal, amely azonosítja az uniós 
fellépések által a biológiai sokféleségre és 
az éghajlatra gyakorolt potenciális negatív 
hatásokat, eleget téve a Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásainak és annak a 
felszólításnak, hogy fokozatosan szüntesse 
meg a fosszilis tüzelőanyagok közvetlen és 
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közvetett támogatását;
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10.6.2020 A9-0110/18

Módosítás 18
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. elvárja, hogy 2021-ig erős uniós 
mechanizmus jöjjön létre a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
kapcsolatban;

27. elvárja, hogy 2021-ig erős uniós 
mechanizmus jöjjön létre a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozó jövőbeli 
többéves pénzügyi keretnek tartalmaznia 
kell egy, a demokrácia, a jogállamiság és 
az alapvető jogok védelmére vonatkozó 
feltételességi záradékot, amely garantálná, 
hogy az uniós finanszírozásban való 
részesüléshez a tagállamoknak teljes 
mértékben meg kell felelniük az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. cikkének;

Or. en
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10.6.2020 A9-0110/19

Módosítás 19
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
38 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

38. úgy véli, hogy az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköznek (IPA III) a 
demokratikus intézmények működése, a 
jogállamiság, a jó kormányzás és a 
közigazgatás területére kell 
összpontosítania finanszírozását; 
emlékeztet, hogy a Bizottság javasolta a 
csatlakozási tárgyalások megkezdését 
Albániával és Észak-Macedóniával, és 
megfelelő pénzügyi források biztosítására 
szólít fel a politikai reformok és az uniós 
vívmányokhoz való igazodás támogatása 
érdekében;

38. úgy véli, hogy az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköznek (IPA III) a 
demokratikus intézmények működése, a 
jogállamiság, a jó kormányzás és a 
közigazgatás területére kell 
összpontosítania finanszírozását; üdvözli, 
hogy zöld utat kapott a csatlakozási 
tárgyalások megkezdése Albániával és 
Észak-Macedóniával, és megfelelő 
pénzügyi források biztosítására szólít fel a 
politikai reformok és az uniós 
vívmányokhoz való igazodás támogatása 
érdekében;

Or. en
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10.6.2020 A9-0110/20

Módosítás 20
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
49 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

49. emlékeztet arra, hogy az uniós 
ügynökségek kulcsszerepet játszanak az 
uniós szakpolitikai célkitűzések 
megvalósításában, és újólag megerősíti 
annak fontosságát, hogy e szerveket 
elegendő és kiszámítható finanszírozással 
és személyzettel lássák el feladataik 
hatékony ellátása érdekében, ugyanakkor 
elutasítja költségvetésük reálértéken 
történő indokolatlan és önkényes 
csökkentését; kiemeli, hogy az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség 
kulcsszerepet játszik az éghajlatváltozással 
kapcsolatos tudatosság növelésében, az 
Európai Munkaügyi Hatóság a munkaerő 
mobilitásának előmozdításában, az Európai 
Menekültügyi Támogatási Hivatal és az 
Alapjogi Ügynökség pedig az Európában 
védelmet kereső menedékkérők 
támogatásában;

49. emlékeztet arra, hogy az uniós 
ügynökségek kulcsszerepet játszanak az 
uniós szakpolitikai célkitűzések 
megvalósításában, és újólag megerősíti 
annak fontosságát, hogy e szerveket 
elegendő és kiszámítható finanszírozással 
és személyzettel lássák el feladataik 
hatékony ellátása érdekében, ugyanakkor 
elutasítja költségvetésük reálértéken 
történő indokolatlan és önkényes 
csökkentését; kiemeli, hogy az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség 
kulcsszerepet játszik az éghajlatváltozással 
kapcsolatos tudatosság növelésében, az 
Európai Munkaügyi Hatóság a munkaerő 
mobilitásának előmozdításában, az Európai 
Menekültügyi Támogatási Hivatal és az 
Alapjogi Ügynökség az Európában 
védelmet kereső menedékkérők 
támogatásában, az Európai Unió Büntető 
Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége 
(Eurojust) és a Kábítószer és a Kábítószer-
függőség Európai Megfigyelőközpontja 
(EMCDDA), és kéri, hogy növeljék ezen 
ügynökségek pénzügyi forrásait és 
álláshelyeik számát;

Or. en
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10.6.2020 A9-0110/21

Módosítás 21
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
51 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

51. megjegyzi, hogy a biztonság, a 
bűnüldözés és a büntető 
igazságszolgáltatási együttműködés 
területén működő ügynökségek egyre több 
feladatot kapnak; kéri ezen ügynökségek – 
különösen az Európai Unió Büntető 
Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége 
(Eurojust), az Európai Rendőrségi Hivatal 
(Europol), az Európai Rendőrakadémia 
(CEPOL), az Európai Uniós 
Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) és A 
Kábítószer és a Kábítószerfüggőség 
Európai Megfigyelőközpontja 
(EMCDDA) – pénzügyi forrásainak és 
személyzeti álláshelyeinek növelését, 
valamint megfelelő finanszírozást és 
személyzetet kér a pénzmosással és a 
terrorizmus finanszírozásával szemben 
fellépő ügynökségek számára;

51. megjegyzi, hogy a biztonság, a 
bűnüldözés és a büntető 
igazságszolgáltatási együttműködés 
területén működő ügynökségek egyre több 
feladatot kapnak; kéri ezen ügynökségek – 
különösen az Európai Rendőrségi Hivatal 
(Europol), az Európai Rendőrakadémia 
(CEPOL) és az Európai Uniós 
Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) – 
pénzügyi forrásainak és személyzeti 
álláshelyeinek megtartását, valamint 
megfelelő finanszírozást és személyzetet 
kér a pénzmosással és a terrorizmus 
finanszírozásával szemben fellépő 
ügynökségek számára;

Or. en


