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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 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. úgy véli különösen, hogy az éves 

uniós költségvetés méretére vonatkozó 

döntést nemzeti szintű politikai és 

pénzügyi megfontolások befolyásolják, 

amelyek nyomást gyakorolnak a 

költségvetési tárgyalásokra és így gyakran 

a nettó befizetők és a nettó 

kedvezményezettek közötti zéró összegű 

játékhoz vezetnek a Tanácsban; ezáltal 

figyelmen kívül hagyva az uniós 

kötelezettségvállalásokat, köztük a Tanács 

által vállaltakat is; úgy véli, hogy ennek 

eredményeként a legnagyobb európai 

hozzáadott értékkel bíró uniós 

szakpolitikák gyakran azok a területek, 

ahol költségmegtakarításokat javasolnak, 
és ezáltal gyengítik a uniós projektet; 

12. úgy véli különösen, hogy az éves 

uniós költségvetés méretére vonatkozó 

döntést nemzeti szintű politikai és 

pénzügyi megfontolások befolyásolják, 

amelyek nyomást gyakorolnak a 

költségvetési tárgyalásokra és így gyakran 

a nettó befizetők és a nettó 

kedvezményezettek közötti zéró összegű 

játékhoz vezetnek a Tanácsban; ezáltal 

figyelmen kívül hagyva az uniós 

kötelezettségvállalásokat, köztük a Tanács 

által vállaltakat is; felhívja a nettó 

befizetőket, hogy utasítsák vissza azt, hogy 

egyetlen euróval is többet fizetnek mint a 

jelenlegi többéves pénzügyi keretben a 

brexit, az uniós törekvések és további 

előre nem látható feladatok ellenére; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. felszólít az összes visszatérítés és 

korrekció eltörlésére, és ugyanakkor a 

tagállamok közötti tisztességes bánásmód 

biztosítására; ezzel összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy a brexit azt jelenti, 

hogy a brit visszatérítés és a 

„visszatérítéshez kapcsolódó 

kedvezmények” fölöslegessé válnak és 

megszűnnek, ugyanakkor a statisztikai 

héaalapú saját forrás reformja 

elkerülhetetlenné válik; 

23. felszólít a holland visszatérítés 

fenntartására, és ugyanakkor a tagállamok 

közötti tisztességes bánásmód 

biztosítására; ezzel összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy a brexit azt jelenti, 

hogy a többéves pénzügyi keretben 

hatalmas mértékű csökkentések válnak 

elkerülhetetlenné; 

Or. en 

 

 


