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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0041/48 

Módosítás  48 

José Manuel Fernandes 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni 

Szerződés új rendelkezéseket vezetett be a 

saját forrásokra vonatkozó végrehajtási 

jogszabályokra vonatkozóan, lehetővé téve 

a Tanács számára, hogy a Parlament 

egyetértését követően minősített 

többséggel rendeletet fogadjon el; sajnálja 

azonban, hogy számos végrehajtási 

rendelkezés – különösen a GNI-források 

kiszámítására vonatkozóak – továbbra is a 

sajátforrás-határozat részét képezik; ezért 

felszólít a sajátforrás-határozat 

gördülékenyebb elfogadási eljárására, 

amelyet a rendes jogalkotási eljárás 

keretében kell elfogadni, ami a Tanács 

minősített többségi szavazását és a 

Parlament együttdöntését vonja maga 

után; emlékeztet arra, hogy az EUSZ 48. 

cikkének (7) bekezdése szerint az Európai 

Tanács határozatot fogadhat el, amely 

lehetővé teszi, hogy a nem a rendes 

jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó 

aktusokat mégis ezen eljárás alapján 

kezeljék, amely továbbra is egy jóval 

demokratikusabb és nyitottabb eljárás; 

felhívja az Európai Tanácsot, hogy 

haladéktalanul indítsa el ezt a 

mechanizmust; 

7. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni 

Szerződés új rendelkezéseket vezetett be a 

saját forrásokra vonatkozó végrehajtási 

jogszabályokra vonatkozóan, lehetővé téve 

a Tanács számára, hogy a Parlament 

egyetértését követően minősített 

többséggel rendeletet fogadjon el; sajnálja 

azonban, hogy számos végrehajtási 

rendelkezés – különösen a GNI-források 

kiszámítására vonatkozóak – továbbra is a 

sajátforrás-határozat részét képezik; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/49 

Módosítás  49 

José Manuel Fernandes 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. úgy véli, hogy az Európai Központi 

Bank nyereségéből származó és így az 

európai monetáris unióval közvetlen 

kapcsolatban álló bevételnek (az EKB 

devizakibocsátásból származó bevétele) 

kell az új saját forrás alapját képeznie, és 

azt nem a nemzeti államkincstárakba kell 

kifizetni; 

43. úgy véli, hogy az Európai Központi 

Bank nyereségéből származó és így az 

európai monetáris unióval közvetlen 

kapcsolatban álló jövedelemnek (az EKB 

pénzkibocsátásból származó jövedelme) 

egy új saját forrás alapját kellene képeznie, 

ahelyett, hogy azt a nemzeti 

államkincstáraknak fizetik ki; úgy véli, 

hogy egy ilyen forrásnak közvetlenül 

kapcsolódnia kellene az uniós 

költségvetésben az euróövezet számára 

elkülönített külön költségvetési sorhoz; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/50 

Módosítás  50 

José Manuel Fernandes 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Eider Gardiazabal Rubial 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. e célból felhív az uniós költségvetés 

bevételi oldalán egy különleges tartalék 

létrehozására, amelyet majd fokozatosan 

fel lehet tölteni a különböző típusú előre 

nem látható egyéb bevételekkel; úgy véli, 

hogy ezt a tartalékot kell felhasználni a 

pótlólagos kifizetési igények fedezésére, 

különösen a kötelezettségvállalásokra 

vonatkozó összesített tartaléknak vagy a 

többéves pénzügyi keret különleges 

eszközeinek mobilizálásához kapcsolódó 

kifizetési igények esetében; 

65. e célból felhív az uniós 

költségvetésben egy különleges tartalék 

létrehozására, amelyet majd fokozatosan 

fel lehet tölteni a különböző típusú előre 

nem látható egyéb bevételekkel, és 

szabályszerűen át lehet vinni a következő 

évre annak érdekében, hogy kiegészítő 

kifizetési lehetőséget biztosítson, 

amennyiben erre szükség merül fel; úgy 

véli, hogy ezt a tartalékot a többéves 

pénzügyi keret különleges eszközei 

számára kell elkülöníteni, és a 

költségvetési hatóság határozata alapján 

ennek kiegészítő összegeket kell 

biztosítania mind a 

kötelezettségvállalások, mind a kifizetések 

tekintetében; 

Or. en 

 

 


