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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0041/43 

Módosítás  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. emlékeztet arra, hogy a tagállamok 

felelősek költségvetési politikájukért, és 

hangsúlyozza, hogy az adók kivetésére 

vonatkozó hatáskör a tagállamok 

szuverenitásának központi eleme; 

hangsúlyozza, hogy az EU saját 

forrásainak reformja nem jelenti a 

nemzeti szuverenitás átruházását e 

területen, hanem inkább az uniós 

szerződések betűjéhez és szelleméhez 

igazítja a jelenlegi rendszert; 

8. emlékeztet arra, hogy a tagállamok 

felelősek költségvetési politikájukért, és 

hangsúlyozza, hogy az adók kivetésére 

vonatkozó hatáskör a tagállamok 

szuverenitásának központi eleme; 

hangsúlyozza ezért, hogy egyetlen uniós 

hatóság sem jogosult arra, hogy adókat 

szedjen be a nemzeti adófizetők nevében; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Módosítás  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. arra számít, hogy – a pénzügyi 

elszámolás sérelme nélkül – az Egyesült 

Királyság EU-ból való kilépésének 

következményei a következő többéves 

pénzügyi keret és a kapcsolódó 

költségvetési döntések szempontjából is 

fontos kihívást jelentenek majd; 

meggyőződése, hogy a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló határozat előtt át kell 

hidalni a brexitből adódó hiányt annak 

biztosítása mellett, hogy az uniós források 

nem csökkennek és az uniós programok 

nem szenvednek károkat; 

17. arra számít, hogy – a pénzügyi 

elszámolás sérelme nélkül – az Egyesült 

Királyság EU-ból való kilépésének 

következményei a következő többéves 

pénzügyi keret és a kapcsolódó 

költségvetési döntések szempontjából is 

fontos kihívást jelentenek majd; 

mindenesetre elutasítja és sajnálja az 

Egyesült Királyság Unióból való 

kilépésével (brexit) kapcsolatos 

manipulációkat, amelyek a költségvetés 

bevételi oldalát erősítik, mivel ez végső 

soron a vállalkozások további 

adóztatásához és a polgárokra nehezedő 

fokozott adónyomáshoz vezet; 

Or. en 



 

AM\1147807HU.docx  PE616.073v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/45 

Módosítás  45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. üdvözli a Jean-Claude Juncker, a 

Bizottság elnöke által az uniós 

költségvetésen belül az euróövezet 

számára elkülönített külön tétel 

létrehozására tett javaslatot, amelyet az 

Unió helyzetéről szóló, az Európai 

Parlamenthez intézett beszédében említett 
és az euróövezeti stabilitást szolgáló, uniós 

jogi keretbe foglalt új költségvetési 

eszközökről szóló, 2017. december 6-i 

bizottsági közlemény (COM(2017)0822) 

bővebben kifejtett; e célból azt kéri, hogy 

az uniós költségvetésben a jelenlegi plafon 

felett álljon rendelkezésre költségvetési 

kapacitás; 

18. elutasítja egy külön költségvetés 

létrehozását az euróövezet számára, mivel 

az tovább erősítené az eurót használó 

államok és a saját valutájukat megőrző 

országok közötti jelentős különbségeket, 

és a demokratikus nemzeti szuverenitás 

további gyengüléséhez vezetne a 

technokrata formációk által; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Módosítás  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. felhívja a Bizottságot, hogy a 

fentiek alapján vizsgálja meg a következő 

új saját források bevezetését; 

 27. elutasítja minden olyan lehetséges 

új saját forrás bevezetését, amely 

hozzáadottérték-adón, társasági adón, 

pénzkibocsátásból származó adón, 

pénzügyi tranzakciós adón vagy 

környezetvédelmi adón és illetékeken 

alapul; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Módosítás  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  27a. javasolja, hogy bevételeinek 

növelése helyett az EU folytassa túlzott 

igazgatási kiadásainak racionalizálását, 

összes pazarlásának csökkentését, mint 

amilyen az EKSZ is, valamint annak 

értékelését, hogy a szubszidiaritás elve 

teljes körű tiszteletben tartásának 

garantálása érdekében egyes alapokat 

nemzeti szinten jobban lehetne-e kezelni; 

Or. en 

 

 


