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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.3.2013 B7-0129/11 

Módosítás  11 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 
Triantaphyllides, Paul Murphy 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. tudomásul veszi az Európai Tanács 

többéves pénzügyi keretre vonatkozó 

következtetéseit, amelyek csupán egy, az 

állam-, illetve kormányfık közötti politikai 

megállapodást testesítenek meg; a jelenlegi 

formájában elutasítja a megállapodást, 

mivel az nem tükrözi az Európai 

Parlament által különösen 2012. október 

23-i állásfoglalásában kinyilvánított 

prioritásokat és megfontolásokat, valamint 

nem veszi figyelembe a Parlament 

Lisszaboni Szerzıdésben rögzített szerepét 

és hatásköreit; úgy véli, hogy ezt a 

megállapodást – amely az Unió számára 

kötelezettséget keletkeztet a következı hét 

évre – nem lehet bizonyos alapvetı 

feltételek teljesülése nélkül elfogadni; 

1. tudomásul veszi az Európai Tanács 

többéves pénzügyi keretre vonatkozó 

következtetéseit, amelyek csupán egy, az 

állam-, illetve kormányfık közötti politikai 

megállapodást testesítenek meg; a jelenlegi 

formájában elutasítja a megállapodást, 

mivel az nem tükrözi az Unió által 

tapasztalt mély gazdasági és szociális 

válságra tekintettel figyelembe veendı 

prioritásokat, valamint nem veszi 

figyelembe a Parlament Lisszaboni 

Szerzıdésben rögzített szerepét és 

hatásköreit; úgy véli, hogy ezt a 

megállapodást – amely az Unió számára 

kötelezettséget keletkeztet a következı hét 

évre – nem lehet bizonyos alapvetı 

feltételek teljesülése nélkül elfogadni; 

Or. en 



 

AM\930135HU.doc  PE507.382v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.3.2013 B7-0129/12 

Módosítás  12 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 
Triantaphyllides, Paul Murphy 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. úgy véli, hogy a fenntartható 

gazdasági növekedés, a munkanélküliség, 

a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 

(bérezésbeli) egyenlıtlenségek 

problémájának tényleges kezeléséhez 

szakítani kell a jelenlegi uniós 

politikákkal; hangsúlyozza, hogy új 

stratégiára van szükség Európa új útjának 

kijelöléséhez, amely a teljes 

foglalkoztatottsághoz, tisztességes 

munkahelyekhez, megélhetést biztosító 

bérekhez, társadalmi és gazdasági 

kohézióhoz,, valamint mindenki számára 

a legmagasabb életszínvonalat garantáló 

szociális védelemhez vezet, és amely út 

egyrészt figyelembe veszi az összes 

tagállam, különösen a kevésbé fejlettek 

fejlıdési szükségleteit, másrészt 

elımozdítja a tényleges konvergenciát, 

hozzájárulva ezáltal a tagállamok közötti 

fejlettségbeli különbségek és a gazdasági, 

társadalmi és regionális téren fennálló 

egyenlıtlenségek csökkentéséhez; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/13 

Módosítás  13 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 
Triantaphyllides, Paul Murphy 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4a. kéri ezért az Európa 2020 stratégiának 

egy, a fenti alapelveken alapuló 

„szolidaritási és fenntartható fejlıdési 

stratégiával” történı felváltását, amely 

olyan új gazdasági, szociális és 

környezetvédelmi politikákat tartalmaz, 

amelyek ösztönzik az alábbiakba történı 

befektetést: 

i. a munka minısége minden szempontból 

(fizetések, stabilitás, munkakörülmények 

és képzés) és a képzések fejlesztése 

magasan képzett és szakértelemmel 

rendelkezı munkaerı létrehozása 

érdekében; 

ii. az alapvetı és az ipart támogató 

infrastruktúra; 

iii. közszolgáltatások, azok minıségének 

javítása érdekében; 

iv. erıs kohéziós politika, a társadalmi és 

gazdasági kohézió elımozdítása 

érdekében; 

v. környezetvédelem és a természeti 

erıforrások védelme; 

vi. a munkaügyi, szociális, 

környezetvédelmi és biztonsági elıírások 

javítása a legmagasabb szintő 

standardoknak való megfelelés 
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érdekében; 

vii. szociális gazdaság; 

viii. szociális gondoskodás a szegénység 

felszámolása és a társadalmi kirekesztés 

elleni küzdelem érdekében; 

ix. (állami) kutatás és innováció, a 

mindenki számára elérhetı elınyök 

biztosítása érdekében; 

x. a kultúra és az állampolgári részvétel 

elımozdítása; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/14 

Módosítás  14 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 
Triantaphyllides 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4b. rendkívül fontosnak tartja a 2014–

2020 közötti idıszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keret összegeinek és különösen a 

gazdasági és társadalmi kohézióra 

irányuló tételeinek jelentıs emelése 

melletti kiállást – legalább megduplázva 

az aktuális összegeket –, amit mélyreható 

változásnak kell kísérnie az elosztásuk 

terén; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/15 

Módosítás  15 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 
Triantaphyllides 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 c bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4c. rendkívül fontosnak tartja, hogy a 

hozzájárulások – a jelenlegi hozzájárulási 

kulcsok megváltoztatásával – a 

legnagyobb GNI-vel és a legmagasabb egy 

fıre jutó jövedelemmel rendelkezı 

tagállamok befizetéseinek növelésébıl 

eredjenek; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/16 

Módosítás  16 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 
Triantaphyllides 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 d bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4d. véleménye szerint mélyreható 

módosításokat kell bevezetni a közös 

agrárpolitikában és a közös halászati 

politikában az alábbiak céljából: 

– a nemzeti termelés és beruházás, a 

(jogokat biztosító) munkahelyteremtés és 

a gazdasági, szociális és környezeti 

fenntarthatóság támogatása; 

– a kis- és közepes mérető gazdaságok és 

vállalkozások támogatása (valóban 

tisztességes termelıi árak), valamint a 

termelıszövetkezetek és egyéb szociális 

szervezetek támogatása, figyelembe véve 

az egyes tagállamok egyedi jellemzıit és 

biztosítva az élelmezésbiztonságot és az 

élelmiszer-önrendelkezést; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/17 

Módosítás  17 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. határozott megbízatást ad 

tárgyalócsoportja számára egy olyan 

átfogó csomag megtárgyalására, amely a 

többéves pénzügyi keret mellett magában 

foglalja a kötelezı és átfogó 

felülvizsgálatot, a maximális mértékő 

általános rugalmasságot, a saját 

forrásokról való megállapodást, és 

biztosítja az uniós költségvetés egységét; 

megerısíti, hogy a tárgyalások alapját a 

2012. október 23-i állásfoglalásában 

rögzített pontok fogják képezni, ideértve a 

tagállamoknak az uniós forrásokkal való 

gazdálkodásra vonatkozó, megfelelı 

politikai szinten vállalandó felelısségét; 

törölve 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/18 

Módosítás  18 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. szilárd meggyızıdése, hogy a teljes 

körő demokratikus legitimitás biztosítása 

érdekében a következı – a 2014-es európai 

választások után hivatalba lépı – Európai 

Parlament és Bizottság számára lehetıvé 

kell tenni, hogy megerısítse az Unió 

költségvetési alapelveit, és elvégezze a 

2014–2020 közötti idıszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát; 

ezért hangsúlyozza, hogy támogatja a 

többéves pénzügyi keret kötelezı és átfogó 

felülvizsgálatát vagy egy esetleges, 

hatályvesztésre vonatkozó rendelkezés 

bevezetését; úgy véli, hogy a 

felülvizsgálatot jogilag kötelezıvé kell 

tenni, bele kell foglalni a többéves 

pénzügyi keretrıl szóló rendeletbe, és a 

Tanácson belül minısített többséggel kell 

elfogadni, maradéktalanul érvényesítve az 

EUMSZ 312. cikkének (2) bekezdésében 

foglalt áthidaló klauzulát; 

szilárd meggyızıdése, hogy a teljes körő 

demokratikus legitimitás biztosítása 

érdekében a következı – a 2014-es európai 

választások után hivatalba lépı – Európai 

Parlament és Bizottság számára lehetıvé 

kell tenni, hogy megerısítse az Unió 

költségvetési alapelveit, és elvégezze a 

2014–2020 közötti idıszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát; 

ezért hangsúlyozza, hogy támogatja a 

többéves pénzügyi keret kötelezı és átfogó 

felülvizsgálatát vagy egy esetleges, 

hatályvesztésre vonatkozó rendelkezés 

bevezetését; úgy véli, hogy a 

felülvizsgálatot jogilag kötelezıvé kell 

tenni, bele kell foglalni a többéves 

pénzügyi keretrıl szóló rendeletbe, és a 

Tanácson belül egyhangúlag kell 

elfogadni; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/19 

Módosítás  19 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. kéri, hogy az éves uniós költségvetések 

megállapításakor a legmesszemenıbben 

használják ki a többéves pénzügyi keret 

kötelezettségvállalási és kifizetési 

elıirányzatokra vonatkozóan megállapított 

felsı határait; ezért úgy véli, hogy a 

következı többéves pénzügyi keretben 

biztosítani kell a fejezetek és a pénzügyi 

évek közötti maximális mértékő általános 

rugalmasságot, és arról a Tanácsban 

minısített többséggel kell határozni; 

meggyızıdése, hogy ennek a 

rugalmasságnak magában kell foglalnia 

annak lehetıségét, hogy teljes mértékben 

kihasználják az egyes fejezetek alatt az 

adott pénzügyi évben rendelkezésre álló 

mozgástereket (a kötelezettségvállalási 

elıirányzatok tekintetében), valamint hogy 

a rendelkezésre álló mozgásterek 

automatikusan átvitelre kerüljenek a 

következı pénzügyi évre (a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési 

elıirányzatok tekintetében egyaránt); 

emellett utal a 2012. október 23-i 

álláspontjában említett, rugalmassággal 

kapcsolatos részletes álláspontjára a 

rendkívüli tartalékot, az uniós költségvetési 

többlet újrafelhasználását, a jogalkotási 

rugalmasságot és a többéves pénzügyi 

keret felsı határai feletti egyedi 

10. kéri, hogy az éves uniós költségvetések 

megállapításakor a legmesszemenıbben 

használják ki a többéves pénzügyi keret 

kötelezettségvállalási és kifizetési 

elıirányzatokra vonatkozóan megállapított 

felsı határait; ezért úgy véli, hogy a 

következı többéves pénzügyi keretben 

biztosítani kell a fejezetek és a pénzügyi 

évek közötti maximális mértékő általános 

rugalmasságot, és arról a Tanácsban 

egyhangúlag kell határozni; 

meggyızıdése, hogy ennek a 

rugalmasságnak magában kell foglalnia 

annak lehetıségét, hogy teljes mértékben 

kihasználják az egyes fejezetek alatt az 

adott pénzügyi évben rendelkezésre álló 

mozgástereket (a kötelezettségvállalási 

elıirányzatok tekintetében), valamint hogy 

a rendelkezésre álló mozgásterek 

automatikusan átvitelre kerüljenek a 

következı pénzügyi évre (a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési 

elıirányzatok tekintetében egyaránt); 

emellett utal a 2012. október 23-i 

álláspontjában említett, rugalmassággal 

kapcsolatos részletes álláspontjára a 

rendkívüli tartalékot, az uniós költségvetési 

többlet újrafelhasználását, a jogalkotási 

rugalmasságot és a többéves pénzügyi 

keret felsı határai feletti egyedi 
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rugalmassági mechanizmusokat illetıen; rugalmassági mechanizmusokat illetıen; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/20 

Módosítás  20 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

megállapodás szülessen a saját források 

rendszerének mélyreható reformjáról; 

hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetést 

– a Szerzıdésben elıírtaknak megfelelıen 

– valódi saját forrásokból kell 

finanszírozni; ezért kinyilvánítja egy 

olyan reform iránti elkötelezettségét, 

amely az uniós költségvetéshez való, GNI-

alapú hozzájárulások arányát 40%-os 

maximumra korlátozza, és fokozatosan 

megszünteti az összes meglévı 

visszatérítést és kiigazító mechanizmust; 

törölve 

Or. en 



 

AM\930135HU.doc  PE507.382v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.3.2013 B7-0129/21 

Módosítás  21 
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. ismételten kinyilvánítja, hogy 

támogatja a Bizottság saját forrásokra 

vonatkozó csomagról és kötelezı erejő 

ütemtervrıl szóló jogalkotási javaslatait; 

emellett úgy véli, hogy amennyiben a 

Tanács felhígítja ezeket a javaslatokat, és 

azok nem eredményezik a tagállamok 

uniós költségvetéshez való, GNI-alapú 

hozzájárulásainak jelentıs csökkenését, a 

Bizottságnak további javaslatokat kell 

elıterjesztenie újabb, valódi saját források 

bevezetésére vonatkozóan; kitart amellett, 

hogy a pénzügyi tranzakciós adóból 

származó bevételeket legalább részben az 

uniós költségvetésre kell fordítani, valódi 

saját forrásként; 

törölve 

Or. en 
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  14a. határozottan ellenzi a Globalizációs 

Alkalmazkodási Alap tervezett 70%-os 

csökkentését, mivel véleménye szerint ezek 

a csökkentések a Globalizációs 

Alkalmazkodási Alap valóságos 

megsemmisítésével érnek fel; szilárd 

meggyızıdése, hogy a Globalizációs 

Alkalmazkodási Alapot – mint olyan 

alapot, amely noha korlátozott mértékben 

és késleltetve, de támogatást nyújt a 

globalizáció negatív hatásait viselni 

kényszerülı munkavállalók és közösségek 

számára – fenn kell tartani; ezért érvelése 

szerint többet, nem pedig kevesebbet kell 

tenni a munkahelyek megvédése és 

létrehozása érdekében; 

Or. en 
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  15a. határozottan ellenzi a 

„makrogazdasági feltételesség” elvét, 

amely a javaslatok szerint a közös 

stratégiai kerethez tartozó alapok esetében 

lenne alkalmazandó; véleménye szerint ez 

annak az Európai Bizottság által követett 

önkényes neoliberális politikának a 

kiterjesztését jelenti, amely Európa-szerte 

intézményesítette a megszorításokat és 

elmélyítette a válságot; úgy véli, a 

tagállamoknak demokratikus joguk, hogy 

alternatív gazdaságpolitikákat hajtsanak 

végre; 

Or. en 

 

 


