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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0041/26 

Módosítás  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, 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 

24 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  24a. tudomásul veszi Malmström biztos 

bejelentését, amely szerint a Bizottság 

gyorsan le szeretné zárni az Európai Unió 

és tagállamai által Japánnal, a 

Mercosurral, Mexikóval és Chilével 

kötendő szabadkereskedelmi 

megállapodásokról szóló tárgyalásokat, és 

2018-ban javaslatot kíván tenni a 

Szingapúrral és Vietnammal kötendő 

szabadkereskedelmi megállapodások 

ratifikálására; rámutat, hogy ez a 2018-as 

és azt követő uniós költségvetések saját 

forrásainak drasztikus csökkenéséhez 

vezetne; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/27 

Módosítás  27 

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 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  24b. megállapítja, hogy továbbra is 

ismeretlen az egyes újonnan megkötött 

kereskedelmi megállapodásokból fakadó 

jelentős bevételkiesés kompenzációjának 

összege és forrása; felhívja a Bizottságot, 

hogy készítsen pontos becsléseket az 

elmúlt években kötött kereskedelmi 

megállapodásokból fakadóan kieső 

bevételekről; felhívja a Bizottságot és a 

Tanácsot, hogy tartózkodjanak a jelenleg 

tárgyalás alatt álló szabadkereskedelmi 

megállapodások aláírásától, kivéve, ha az 

egyes szabadkereskedelmi 

megállapodások alapján várható bevételi 

veszteségekre vonatkozóan pontos 

becslések állnak rendelkezésre, és 

egyértelműen jelzik, hogy milyen 

költségvetési szerkezetátalakítást kell 

végrehajtani az elveszett összegek 

ellensúlyozására; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Módosítás  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

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 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  24c. felszólítja a Bizottságot a 

Vietnammal és Kanadával kötendő 

szabadkereskedelmi megállapodásokban 

létrehozandó, beruházási vitákkal 

foglalkozó bírósági rendszer költségeinek, 

valamint további olyan 

megállapodásokból eredő költségek 

megnevezésére, amelyek esetében saját 

befektetővédelmi bíróság kerül 

létrehozásra; felszólítja a Bizottságot, 

hogy nevezze meg az e költségek 

fedezésére szolgáló megfelelő költségvetési 

tételt; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Módosítás  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 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 

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 meg 

kell őrizni, és véget kell vetni 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; 

Or. en 



 

AM\1147889HU.docx  PE616.073v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/30 

Módosítás  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

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 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. tudomásul veszi azonban, hogy a 

jelenlegi rendszer súlyos hiányosságokkal 

küzd: a forrás kiszámítása statisztikai 

alapon történik; szükségtelenül bonyolult, 

és nem áll közvetlen kapcsolatban a 

polgárokkal; pusztán a tagállamok által 

beszedett bevételek egy részének átutalását 

jelenti, így a GNI-alapú forráshoz képest 

nem eredményez hozzáadott értéket; 

valamint a hozzájárulási alap nem átlátható 

és nem érvényesül az adózók közötti 

egyenlő bánásmód elve; 

29. tudomásul veszi azonban, hogy a 

jelenlegi rendszer súlyos hiányosságokkal 

küzd: a forrás kiszámítása statisztikai 

alapon történik; szükségtelenül bonyolult, 

és nem áll közvetlen kapcsolatban a 

polgárokkal; pusztán a tagállamok által 

beszedett bevételek egy részének átutalását 

jelenti, így a GNI-alapú forráshoz képest 

nem eredményez hozzáadott értéket; 

valamint a hozzájárulási alap nem átlátható 

és nem érvényesül az adózók közötti 

egyenlő bánásmód elve; ismételten 

hangsúlyozza a héa regresszív és 

igazságtalan jellegét, valamint azt a tényt, 

hogy hosszú távon csökkenteni szükséges 

és végül meg kell szüntetni; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Módosítás  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. támogatja egy egységes adómérték 

(1–2%) megállapítását a megreformált 

hozzáadottérték-adóból befolyt bevételek 

tekintetében, amelyet teljes egészében a 

tagállami közigazgatási szervek szednek be 

az Unió saját forrásaként; úgy véli, hogy 

egy ilyen rendszer jelentős és stabil 

bevételeket biztosíthatna az EU számára 

korlátozott adminisztratív költségek 

mellett; 

35. támogatja egy egységes adómérték 

(1–2%) megállapítását a megreformált 

hozzáadottérték-adóból befolyt bevételek 

tekintetében, amelyet teljes egészében a 

tagállami közigazgatási szervek szednek be 

az Unió saját forrásaként; úgy véli, hogy 

egy ilyen rendszer jelentős és stabil 

bevételeket biztosíthatna az EU számára 

korlátozott adminisztratív költségek 

mellett; felhívja a tagállamokat, hogy 

dolgozzanak ki egyedi rendszereket az 

alapvető termékek és szolgáltatások 

kezelésére – például mentességet vagy 

kedvezményes adókulcsú rendszereket kell 

alkalmazni az élelmiszerekre, a 

tömegközlekedésre, a gyógyszerekre és a 

kultúrára; 

Or. en 



 

AM\1147889HU.docx  PE616.073v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/32 

Módosítás  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, 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 

41 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. emlékeztet arra, hogy az 

adókijátszás – annak minden formájában – 

a Bizottság becslései szerint évi 1 billió 

euró hiányt okoz az EU-nak; hangsúlyozza, 

hogy a be nem szedett adóbevételeket 

összehangolt csalás elleni és adókikerülés 

elleni politika révén és az átláthatóságon, 

az együttműködésen és a koordináción 

alapuló keret segítségével kell pótolni; 

41. emlékeztet arra, hogy az 

adókijátszás – annak minden formájában – 

a Bizottság becslései szerint évi 1 billió 

euró hiányt okoz az EU-nak; hangsúlyozza, 

hogy a be nem szedett adóbevételeket az 

adócsalás, korrupció és az adókikerülés 

elleni hatékony stratégia révén és az 

európai fiskális politikák szigorítás felé 

irányuló harmonizálásának segítségével 

kell pótolni; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Módosítás  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, 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 

41 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  41a. emlékeztet arra, hogy az Unión 

belüli méltányos közteherviselés és adózás 

egyedül a adókijátszás elleni küzdelemre 

irányuló valós politikák és intézkedések 

előterjesztése révén valósítható meg; 

javasolja e tekintetben olyan intézkedések 

meghozatalát, mint például a 

vámhatóságok és az adókijátszással 

foglalkozó intézmények emberi és 

technikai kapacitásainak megerősítése, a 

multinacionális vállalatok nyereségének 

keletkezési helye szerinti országon alapuló 

társaságiadó-rendszer elfogadása, 

valamint az adóparadicsomok 

bojkottálásának megszervezése; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Módosítás  34 

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

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

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 

45 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  45a. felhívja a Bizottságot, hogy 

szorosan kövesse figyelemmel az Európai 

Unióba irányuló és onnan kiinduló 

nemzetközi pénzügyi mozgásokat a 

pénzügyi szolgáltatásoknak és a 

tőkeáramlásnak az Unió kereskedelmi 

megállapodásai értelmében történő 

liberalizálását követően, és az 

eredményekről 2018-ban tájékoztassa a 

Parlamentet és a Tanácsot; ösztönzi a 

Bizottságot, hogy tegyen további 

erőfeszítéseket a globális tőkeáramlások 

megadóztatása céljából annak érdekében, 

hogy új saját források jöhessenek létre az 

uniós költségvetés számára, és 2018-ban 

tegyen erre irányuló javaslatot; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Módosítás  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

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 

45 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  45b. úgy véli, hogy a tőkemozgások 

megadóztatása hatékony módszer a 

tagállamok elleni spekulatív támadások 

megelőzésére, az adókijátszás elleni 

küzdelemre és a pénzügyi piacok 

volatilitásának enyhítésére; 

Or. en 

 

 


