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Módosítás 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (III. szakasz – Bizottság)
Olivier Chastel (egyéb szakaszok)
Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az 
egyeztetőbizottság a Bizottság által 2020. 
december 4-én benyújtott, a 4. sz. együttes 
következtetések tervezett elemein alapuló 
2021. évi költségvetés tartalmáról közös 
megegyezésre jutott, és felkérte a 
Bizottságot, hogy amint elegendő 
biztosíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, hogy az EUMSZ 312. 
cikkének (1) bekezdésében foglaltak 
teljesíthetők, nyújtsa be a 2021. évi 
költségvetés második tervezetét, amely 
tükrözi a közös megegyezést; megállapítja, 
hogy az együttes következtetések tervezett 
elemeiben öt nyilatkozat szerepel, többek 
között a gyermekszegénységnek az 
Európai Szociális Alap+ keretében történő 
kezeléséről, valamint a Covid19-válság 
által az olyan ágazatokra gyakorolt hatások 
kezeléséről, mint az idegenforgalom, a 
kkv-k és a leginkább sújtott emberek;

2. emlékeztet arra, hogy az 
egyeztetőbizottság a Bizottság által 2020. 
december 4-én benyújtott, a 4. sz. együttes 
következtetések tervezett elemein alapuló 
2021. évi költségvetés tartalmáról közös 
megegyezésre jutott, és felkérte a 
Bizottságot, hogy amint elegendő 
biztosíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, hogy az EUMSZ 312. 
cikkének (1) bekezdésében foglaltak 
teljesíthetők, nyújtsa be a 2021. évi 
költségvetés második tervezetét, amely 
tükrözi a közös megegyezést; megállapítja, 
hogy az együttes következtetések tervezett 
elemeiben öt nyilatkozat szerepel, többek 
között a gyermekszegénységnek az 
Európai Szociális Alap+ keretében történő 
kezeléséről, valamint a Covid19-válság 
által az olyan ágazatokra gyakorolt hatások 
kezeléséről, mint az idegenforgalom, a 
kkv-k és a leginkább sújtott emberek; 
hangsúlyozza azonban, hogy a Bizottság 
nyilatkozatai nem elegendőek a 
gyermekszegénység kezeléséhez vagy a 
súlyosan érintett idegenforgalmi és kkv-
ágazat támogatásához; sürgeti a 
Bizottságot, hogy az érintett programok – 
többek között a Gyermekgarancia Alap – 
finanszírozásának növelése révén e 
nyilatkozatokat váltsa konkrét 
intézkedésekre;
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Módosítás 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (III. szakasz – Bizottság)
Olivier Chastel (egyéb szakaszok)
Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli, hogy az egyeztetési 
tárgyalások során elért, az 1/2020. sz. 
módosító indítvánnyal módosított első 
költségvetés-tervezet szintjein felüli 185 
millió EUR összegű növekedés megfelel a 
Parlament fő politikai prioritásainak; 
megjegyzi, hogy a növekmény magában 
foglal 60,3 millió EUR-t az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz – 
Közlekedés, 42 millió EUR-t a LIFE, 25,7 
millió EUR-t a Digitális Európa programra, 
6,6 millió EUR-t a Jogok és értékek 
programra, ebből 4,8 millió EUR-t a 
Daphne programra, 2,7 millió EUR-t a 
Jogérvényesülés programra, 25 millió 
EUR-t a humanitárius segítségnyújtásra a 
többéves pénzügyi kerettel összefüggésben 
a 2021 és 2027 közötti időszakra elfogadott 
500 millió EUR összegű emelés részeként, 
10,2 millió EUR-t az UNRWA-ra a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz keretében és 7,3 
millió EUR-t az Európai Ügyészség 
számára elsősorban a személyzet számának 
növelésére; megjegyzi továbbá, hogy az 
1/2020. sz. módosító indítvány már 
tartalmazta az Európai horizont , az 
Erasmus+ és „az EU az egészségügyért” 
programra  vonatkozó emeléseket, hogy 
tükrözze a többéves pénzügyi keretről 
folytatott tárgyalások eredményét;

4. üdvözli, hogy az egyeztetési 
tárgyalások során elért, az 1/2020. sz. 
módosító indítvánnyal módosított első 
költségvetés-tervezet szintjein felüli 185 
millió EUR összegű növekedés megfelel a 
Parlament fő politikai prioritásainak; 
megjegyzi, hogy a növekmény magában 
foglal 60,3 millió EUR-t az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz – 
Közlekedés, 42 millió EUR-t a LIFE, 25,7 
millió EUR-t a Digitális Európa programra, 
6,6 millió EUR-t a Jogok és értékek 
programra, ebből 4,8 millió EUR-t a 
Daphne programra, 2,7 millió EUR-t a 
Jogérvényesülés programra, 25 millió 
EUR-t a humanitárius segítségnyújtásra a 
többéves pénzügyi kerettel összefüggésben 
a 2021 és 2027 közötti időszakra elfogadott 
500 millió EUR összegű emelés részeként, 
10,2 millió EUR-t az UNRWA-ra a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz keretében és 7,3 
millió EUR-t az Európai Ügyészség 
számára elsősorban a személyzet számának 
növelésére; megjegyzi továbbá, hogy az 
1/2020. sz. módosító indítvány már 
tartalmazta az Európai horizont, az 
Erasmus+ és „az EU az egészségügyért” 
programra  vonatkozó emeléseket, hogy 
tükrözze a többéves pénzügyi keretről 
folytatott tárgyalások eredményét; 
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megjegyzi azonban, hogy a 185 millió 
EUR összegű növelés még mindig nem 
elegendő a Covid19-válság számos és 
jelentős hatásának kezeléséhez; 
emlékeztet arra, hogy ez az összeg messze 
elmarad a Parlament eredeti 
mandátumában az egyeztetési időszak 
kezdetén szereplő összegtől;

Or. en



AM\1220996HU.docx PE662.804v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

16.12.2020 A9-0267/3

Módosítás 3
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (III. szakasz – Bizottság)
Olivier Chastel (egyéb szakaszok)
Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. üdvözli, hogy a Parlamentnek 
sikerült kiállnia a Bizottság által az első 
költségvetési tervezetben javasoltnál 
differenciáltabb költségvetési 
nómenklatúra mellett, nevezetesen az 
NDICI, az Erasmus+, a Jogok és értékek 
program és a szociális párbeszéd 
tekintetében; úgy véli, hogy ezek a 
módosítások lehetővé teszik a Parlament és 
a Tanács számára, hogy jobban 
gyakorolják döntéshozatali szerepüket az 
éves költségvetési eljárás során, és 
ellenőrizzék a költségvetés végrehajtását; 
sajnálja azonban, hogy az egyeztetés során 
a Tanács és a Bizottság nem tudta 
elfogadni a Parlament által javasolt 
részletesebb nómenklatúrát, különösen a 
Menekültügyi és Migrációs Alap, a 
Határigazgatási és Vízumeszköz, az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, 
valamint az NDICI, különösen a 
szomszédsági ág fokozott differenciálása 
tekintetében;

8. üdvözli, hogy a Parlamentnek 
sikerült kiállnia a Bizottság által az első 
költségvetési tervezetben javasoltnál 
differenciáltabb költségvetési 
nómenklatúra mellett, nevezetesen az 
NDICI, az Erasmus+, a Jogok és értékek 
program és a szociális párbeszéd 
tekintetében; kiemeli különösen annak 
fontosságát, hogy külön sort hozzanak 
létre a munkavállalói szervezetek 
tájékoztatásával és képzésével kapcsolatos 
intézkedésekre; úgy véli, hogy ezek a 
módosítások lehetővé teszik a Parlament és 
a Tanács számára, hogy jobban 
gyakorolják döntéshozatali szerepüket az 
éves költségvetési eljárás során, és 
ellenőrizzék a költségvetés végrehajtását; 
sajnálja azonban, hogy az egyeztetés során 
a Tanács és a Bizottság nem tudta 
elfogadni a Parlament által javasolt 
részletesebb nómenklatúrát, különösen a 
Menekültügyi és Migrációs Alap, a 
Határigazgatási és Vízumeszköz, az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, 
valamint az NDICI, különösen a 
szomszédsági ág fokozott differenciálása 
tekintetében;

Or. en
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