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7.3.2018 A8-0041/23 

Módosítás  23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  21a. úgy véli, hogy az új költségvetési 

rendszer adóterhét főként azokra kell 

terhelni, akik a jelenlegi szabályozási 

rendszer előnyeit élvezik, kiemelve a 

tőkejövedelemre (társasági nyereség) 

kivetett adókat, a pénzügyi tranzakciós 

adót és a vagyonadót, a kiinduló 

adómértéket első lépésnek tekintve afelé, 

hogy bevezessünk egy előnyös tulajdonos- 

és ingatlan-nyilvántartási rendszert; úgy 

véli továbbá, hogy egy minimális tényleges 

adómértéknek az EU egészében történő 

bevezetése révén az adórendszernek túl 

kell lépnie az adóalapok puszta 

harmonizációján; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Módosítás  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. úgy véli, hogy az új saját források 

bevezetésének kettős célt kell szolgálnia: 

először is a GNI-alapú hozzájárulások 

arányának jelentős (40 %-ot megcélzó) 

csökkentését kell eredményeznie, ami 

megtakarításokat eredményez a tagállami 

költségvetések számára; másodszor pedig 

lehetővé kell tennie az uniós kiadások 

magasabb szintű finanszírozását a 2020 

utáni többéves pénzügyi keretben, fedezve 

az Egyesült Királyság Unióból való 

kilépéséből eredő hiányt is; ezzel 

összefüggésben emlékeztet arra, hogy az új 

saját források bevezetésének nem célja az 

uniós adófizetők általános adóterheinek 

növelése, akiket nem érinthet negatívan az 

új saját források bevezetése; 

22. úgy véli, hogy az új saját források 

bevezetésének kettős célt kell szolgálnia: 

először is azt, hogy a saját források 

rendszerét tegye szolidárisabbá és 

progresszívabbá azáltal, hogy elindítja az 

átmenet folyamatát a jelenlegi nemzeti 
hozzájárulások korrigálása érdekében, 

többek között elosztási kritériumok 

bevezetése révén, amelyek az egy főre jutó 

jövedelem alapján korrigálják a nemzeti 

hozzájárulásokat; másodszor pedig 

lehetővé kell tennie az uniós kiadások 

magasabb szintű finanszírozását a 2020 

utáni többéves pénzügyi keretben, fedezve 

az Egyesült Királyság Unióból való 

kilépéséből eredő hiányt is; ezzel 

összefüggésben emlékeztet arra, hogy az új 

saját források bevezetésének nem célja a 

közép- és munkásosztálybeli uniós 

adófizetők általános adóterheinek növelése, 

akiket nem érinthet negatívan az új saját 

források bevezetése; 

Or. en 



 

AM\1147888HU.docx  PE616.073v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/25 

Módosítás  25 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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; javasolja, hogy a tagállamok 

által a beszedési költségek jogcímén 

visszatartott arányt vigyék vissza az 

eredeti, a vámbevételek 10%-át kitevő 

szintre annak érdekében, hogy 

ellentételezni lehessen e tradicionális saját 

forrásnak amiatt bekövetkező 

csökkenését, hogy a WTO-ban és a főbb 
uniós bilaterális kereskedelmi 

megállapodások keretében jelentős 

vámtarifa-csökkentéseket fogadtak el; 

Or. en 

 

 


