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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0041/1 

Módosítás  1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. tudomásul veszi, hogy e jogalkotási 

aktusban a Tanács többek között a saját 

források felső határát határozza meg, és a 

saját források új kategóriáit hozhatja létre 

vagy egy meglévő kategóriát szüntethet 

meg; hangsúlyozza, hogy még akkor is, ha 

a sajátforrás-határozatnak nincs 

érvényességi ideje, közvetlenül 

kapcsolódik a hatályos többéves pénzügyi 

kerethez, amely a kiadások felső határát 

határozza meg ugyanazon időszakra 

vonatkozóan; 

törölve 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Módosítás  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. úgy véli, hogy a tradicionális saját 

források, nevezetesen a vámok, 

mezőgazdasági vámok, valamint cukor- és 

izoglükóz-illetékek megbízható és valódi 

uniós bevételi forrást jelentenek, mivel 

közvetlenül abból származnak, hogy az EU 

vámunió, valamint az ehhez kapcsolódó 

jogkörökből és közös 

kereskedelempolitikából; ezért úgy véli, 

hogy a tradicionális saját forrásokat meg 

kell őrizni az uniós költségvetés bevételi 

forrásaként; úgy véli, hogy amennyiben 

csökkentik a tagállamok által visszatartott 

beszedési költségek arányát, e bevételek 

nagyobb részét lehet az uniós költségvetés 

számára biztosítani; 

24. úgy véli, hogy a tradicionális saját 

források, nevezetesen a vámok, 

mezőgazdasági vámok, valamint cukor- és 

izoglükóz-illetékek megbízható és valódi 

uniós bevételi forrást jelentenek, mivel 

közvetlenül abból származnak, hogy az EU 

vámunió, valamint az ehhez kapcsolódó 

jogkörökből és közös 

kereskedelempolitikából; ezért úgy véli, 

hogy a tradicionális saját forrásokat meg 

kell őrizni az uniós költségvetés bevételi 

forrásaként; úgy véli, hogy bár az Unión 

kívülről érkező behozatalra kivetett vámok 

már saját forrást képeznek, azok 20%-át a 

tagállamok beszedési költségként 

visszatartják a kezelési díjak fedezése 

céljából, amit az EU saját forrásainak 

javára el kell törölni; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Módosítás  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. elismeri, hogy a GNI-alapú 

hozzájárulás megbízható, stabil és 

igazságos bevételi forrást biztosít az uniós 

költségvetés számára, és hogy azt a 

tagállamok nagy többsége igen erőteljesen 

támogatja; ezért úgy véli, hogy azt csak az 

uniós költségvetés kiegyensúlyozó és 

maradványjellegű forrásaként kell 

megőrizni, ami véget vetne a „méltányos 

megtérülés” költségvetési logikájának; 

ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 

biztosítani kell, hogy a GNI-hozzájárulást 

valamennyi nemzeti költségvetésben 

azonos módon sorolják be, nevezetesen az 

EU számára biztosított bevételként, nem 

pedig a nemzeti kormányok kiadásaiként; 

25. elismeri, hogy a GNI-alapú 

hozzájárulás megbízható, stabil és 

igazságos bevételi forrást biztosít az uniós 

költségvetés számára, és hogy azt a 

tagállamok nagy többsége igen erőteljesen 

támogatja; ezért úgy véli, hogy azt csak az 

uniós költségvetés kiegyensúlyozó és 

maradványjellegű forrásaként kell 

megőrizni, ami véget vetne a „méltányos 

megtérülés” költségvetési logikájának; 

ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 

biztosítani kell, hogy a GNI-hozzájárulást 

valamennyi nemzeti költségvetésben 

azonos módon sorolják be, nevezetesen az 

EU számára biztosított bevételként, nem 

pedig a nemzeti kormányok kiadásaiként; 

úgy véli, hogy a reformnak a beruházások 

ösztönzése érdekében ki kell zárnia a 

Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti 

deficitszámításokból az uniós 

költségvetéshez nyújtott, GNI-alapú 

hozzájárulásokat, valamint az uniós 

társfinanszírozásból támogatott 

kezdeményezésekre nyújtott nemzeti 

hozzájárulásokat; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Módosítás  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. ezért elviekben felszólít az uniós 

költségvetés számára egy olyan új saját 

forrás létrehozására, amelyet a digitális 

gazdaság tranzakcióira vetnek ki; úgy véli 

azonban, hogy az EU és az OECD szintjén 

zajló jelentős, folyamatban lévő 

tárgyalások fényében túl korai lenne 

dönteni egy ilyen forrás létrehozására 

vonatkozó pontos rendelkezésekről; 

50. ezért felszólít az uniós költségvetés 

számára egy olyan új saját forrás 

létrehozására, amelyet a digitális gazdaság 

tranzakcióira vetnek ki; kitart amellett, 

hogy a kihívások megválaszolásához 

hosszú távú megoldásra van szükség, nem 

pedig gyors problémamegoldásra; ezért 

úgy véli, hogy a digitalizációval 

kapcsolatban felmerülő adózási 

kihívásokat kezelné az, ha a jelentős és 

tartós digitális jelenlét alapján bevezetnék 

a KÖTA-irányelvben az állandó digitális 

telephellyel való kapcsolatot; úgy véli 

azonban, hogy figyelembe kell venni az 

EU és az OECD szintjén jelenleg zajló 

tárgyalásokat; 

Or. en 

 

 


