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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0041/5 

Módosítás  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

37. felhívja a Bizottságot, hogy a 

megfelelő héajogszabályok elfogadásáig az 

EU saját forrásaira vonatkozó, soron 

következő jogalkotási csomagja részeként 

terjesszen elő javaslatot egy megreformált 

héaalapú saját forrásra vonatkozóan; úgy 

véli, hogy egy ilyen javaslatnak 

figyelembe kell vennie a jelenleg tárgyalt 

héareform főbb eredményeit; 

37. felhívja a Bizottságot, hogy a 

megfelelő héajogszabályok elfogadásáig az 

EU saját forrásaira vonatkozó, soron 

következő jogalkotási csomagja részeként 

terjesszen elő javaslatot egy megreformált, 

nem héaalapú saját forrásra vonatkozóan; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/6 

Módosítás  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. egyetért a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

KÖTA-ra vonatkozó értékelésével, 

miszerint az egy új saját forrás alapját 

képezi, és megfelel a munkacsoport által 

meghatározott valamennyi kritériumnak; 

hangsúlyozza, hogy a KÖTA kulcsszerepet 

játszik az európai közjószágnak számító 

egységes piac fejlesztésében is, mivel 

megakadályozza mind a tagállamok 

közötti nem helyénvaló adóversenyt, mind 

az egyenlő versenyfeltételeket rontó 

adóügyi optimalizálást; 

40. nem ért egyet a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

KÖTA-ra vonatkozó értékelésével, 

miszerint az egy új saját forrás alapját 

képezi; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/7 

Módosítás  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. kéri a Bizottságot, hogy a KÖTA-

irányelv felülvizsgálatából eredő 

következtetésekre alapozva javasolja az 

uniós költségvetés új saját forrásának 

létrehozását, amelyet a KÖTA-ból 

származó tagállami bevételek alapján kell 

kiszámítani; támogatja, hogy egy egységes 

adómértéket állapítsanak meg a KÖTA-

ból származó bevételek tekintetében, 

amelyet saját forrásként szednek be; úgy 

véli, hogy egy ilyen rendszer jelentős és 

stabil bevételeket biztosíthatna az EU 

számára korlátozott adminisztratív 

költségek mellett; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/8 

Módosítás  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD 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; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/9 

Módosítás  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. egyetért a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

értékelésével, amely támogatja az uniós 

költségvetés új saját forrásának potenciális 

alapjaként a pénzügyi tranzakciós adót, 

ugyanakkor fontolóra veszi azt is, hogy 

meg kell vizsgálni a pénzügyi 

tevékenységek megadóztatásának egyéb 

módjait is; 

45. nem ért egyet a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

értékelésével, amely támogatja az uniós 

költségvetés új saját forrásának potenciális 

alapjaként a pénzügyi tranzakciós adót; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/10 

Módosítás  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. ezért felszólít az uniós költségvetés 

olyan új saját forrásának létrehozására, 

amelyet a pénzügyi tevékenységek 

megadóztatásának választott módszere 

alapján kell kiszámítani; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/11 

Módosítás  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD 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; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/12 

Módosítás  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

51 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

51. mindazonáltal úgy véli, hogy az 

uniós hatóságok által hozott 

intézkedéseknek – mint például a 

nyilvántartási vagy felügyeleti 

rendszereknek, illetve a szabályozási 

mechanizmusoknak – európai hozzáadott 

értékük alapján azonnal lehetővé kell 

tenniük az uniós költségvetés javára 

vámok vagy adók beszedését; úgy véli, 

hogy ezek uniós közjavak, amelyek – 

amint azt a saját forrásokkal foglalkozó 

magas szintű munkacsoport 

megállapította – alapot biztosítanak egy, 

az uniós szakpolitikákból származó, 

„egyéb bevételnek” minősülő adó 

bevezetéséhez; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/13 

Módosítás  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza a környezetvédelmi 

adóztatás jelentőségét, amely különösen 

alkalmas mechanizmus arra, hogy 

hozzájáruljon az európai saját 

forrásokhoz; felhívja a Bizottságot, hogy 

az Unió további jövőbeli saját forrásainak 

előmozdítása érdekében továbbra is 

integrálja az újabb ökológiai saját 

forrásokra irányuló, a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

jelentésében és az európai költségvetésért 

felelő biztos által felvázolt javaslatokat, 

amelyek összhangban vannak bizonyos 

uniós politikákkal, például az 

energetikára (energiaadó), a környezetre 

és éghajlatra (a szén-dioxid-kibocsátás 

határokon történő kiigazítását célzó 

mechanizmus, műanyagokra kivetett adó 

és kibocsátáskereskedelmi rendszer 

(ETS)) és a közlekedésre (a közúti 

közlekedésben használt üzemanyagokat 

terhelő adók és a repülőjegyeket terhelő 

adók) vonatkozó politikákkal; 

törölve 

Or. en 



 

AM\1147797HU.docx  PE616.073v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/14 

Módosítás  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. felszólít arra, hogy a 

kibocsátáskereskedelmi rendszer árverési 

bevételeinek egy jelentős részét a 4. 

szakasztól (2021) kezdve új uniós saját 

forrásként vegyék figyelembe; emlékeztet 

arra, hogy a saját forrásokkal foglalkozó 

magas szintű munkacsoport keretében 

megvitatták ezt a lehetőséget, amit a 

Bizottság is kifejezetten javasolt 2018. 

február 14-i, „Az Európai Unió új, 

korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 

utáni prioritások megvalósításának 

hatékony szolgálatában” című 

közleményében (COM(2018)0098); ezzel 

párhuzamosan felszólít a szén-dioxid-

kibocsátás határokon történő kiigazítását 

célzó mechanizmus bevezetésére – mint az 

uniós költségvetés új saját forrása –, 

amelynek egyenlő versenyfeltételeket is 

biztosítania kell a nemzetközi 

kereskedelemben, és csökkentenie kell a 

termelés Unión kívülre való áthelyezését, 

miközben az éghajlatváltozás költségeit 

beépíti az importált áruk árába; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.3.2018 A8-0041/15 

Módosítás  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. kéri a Bizottságot, hogy fontolja 

meg a műanyagokra és az egyszer 

használatos termékekre vonatkozó adó 

uniós szintű bevezetését a fenntarthatóbb 

alternatívák használatának ösztönzése 

céljából; 

törölve 

Or. en 

 

 


