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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0047/4 

Módosítás  4 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ea. mivel az „Erőforrás-hatékony 

Európa” kiemelt uniós kezdeményezés 

sürgeti, hogy a környezetvédelmi adók a 

teljes adó- és társadalombiztosítási 

bevételek 10%-át tegyék ki 2020-ra, ami 

jelentős növekedés a 2015-ben mért 6,3%-

os uniós átlaghoz képest; mivel a 

környezetvédelmi adók a munkát terhelő 

adóknál kevésbé hatnak kedvezőtlenül a 

növekedésre; mivel a Nemzetközi 

Valutaalap szerint a fosszilis 

energiaforrások után nyújtott 

támogatások összege 2013-ban fejenként 

603 EUR volt az EU-ban; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/5 

Módosítás  5 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. tudomásul veszi az euróövezet 

számára tett ajánlásokban javasolt átfogó 

semleges költségvetési irányvonalat, 

megjegyezve, hogy 2018-ban a 

költségvetési irányvonal több tagállamban 

is várhatóan némileg expanzívvá válik; 

emlékeztet arra, hogy a GMU megfelelő 

működése szempontjából kulcsfontosságú 

az uniós költségvetési szabályok 

következetes végrehajtása és betartása, 

ideértve a meglévő rugalmassági 

záradékok teljes mértékű tiszteletben 

tartását is; 

8. tudomásul veszi az euróövezet 

számára tett ajánlásokban javasolt átfogó 

semleges költségvetési irányvonalat, 

megjegyezve, hogy 2018-ban a 

költségvetési irányvonal több tagállamban 

is várhatóan némileg expanzívvá válik; 

kéri az EU gazdaságirányítási 

keretrendszerének szélesebb körű 

reformját annak érdekében, hogy az 

euróövezet költségvetési irányvonalának 

koncepciója beépüljön a költségvetési 

szabályokba, és így a jelenlegi, külső 

versenyképességre és prociklikus 

költségvetési politikákra összpontosító 

megközelítés felől a hosszú távú 

költségvetési fenntarthatóság felé 

mozduljon el, továbbá lehetővé téve a 

beruházások és a szociális biztonsághoz 

kapcsolódó kiadások megvédését a 

gazdaság szűkülése és visszaesése idején; 
emlékeztet arra, hogy a GMU megfelelő 

működése szempontjából kulcsfontosságú 

az így megreformált uniós költségvetési 

szabályok következetes végrehajtása és 

betartása; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/6 

Módosítás  6 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza, hogy a nemzeti és 

európai szintű költségvetési 

irányvonalaknak egyensúlyba kell hozniuk 

az államháztartások  és beruházások hosszú 

távú, a Stabilitási és Növekedési Paktumot 

teljes mértékben betartó fenntarthatóságát 

és a rövid távú makrogazdasági 

stabilizációt; 

9. hangsúlyozza, hogy a nemzeti és 

európai szintű költségvetési 

irányvonalaknak egyensúlyba kell hozniuk 

az államháztartások és beruházások hosszú 

távú, a megreformált Stabilitási és 

Növekedési Paktumot teljes mértékben 

betartó fenntarthatóságát és a rövid távú 

makrogazdasági stabilizációt; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/7 

Módosítás  7 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. A tőke, a munkaerő és a fogyasztás 

adóztatásának méltányos kiegyenlítésére 

irányuló adózási felülvizsgálatokat 

szorgalmaz; 

16. az adózás olyan felülvizsgálatát 

szorgalmazza, amelynek célja az 

adórendszerek progresszivitásának 

biztosítása és a munka megadóztatásától a 

környezetszennyezés és más, a növekedés 

szempontjából kevésbé hátrányos 

adóztatási források felé történő 

elmozdulás támogatása; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/8 

Módosítás  8 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. üdvözli, hogy a 2018-as éves 

növekedési jelentés elismeri azt, hogy 

hatékony és tisztességes adórendszerekre 

van szükség, amelyek megfelelő ösztönzést 

jelentenek a gazdasági tevékenység 

számára; támogatja a Bizottságnak a 

fokozott átláthatóság, a megreformált 

héarendszer eléréséért tett 

kezdeményezéseit, és tudomásul veszi, 

hogy történtek lépések a konszolidált közös 

társasági adóalap eléréséért; üdvözli az 

adócsalás, adókijátszás és adókikerülés 

megakadályozására tett nemzetközi szintű 

erőfeszítéseket; megjegyzi, hogy a 

hatékonyabb nemzeti adórendszerekkel 

jelentősen növelhetők az államháztartási 

bevételek; 

21. üdvözli, hogy a 2018-as éves 

növekedési jelentés elismeri azt, hogy 

hatékony és tisztességes adórendszerekre 

van szükség, amelyek megfelelő ösztönzést 

jelentenek a gazdasági tevékenység 

számára; támogatja a Bizottságnak a 

fokozott nyilvános átláthatóság és a 

megreformált héarendszer eléréséért tett 

kezdeményezéseit, és tudomásul veszi, 

hogy történtek lépések a konszolidált közös 

társasági adóalap eléréséért; üdvözli az 

adókijátszás és az adókikerülés 

megakadályozására tett európai és 

nemzetközi szintű erőfeszítéseket, de 

felszólítja a tagállamokat, hogy gyorsítsák 

fel a kulcsfontosságú adóreformok és a 

pénzmosás elleni jogszabályok elfogadását 

az Európai Unióban; megjegyzi, hogy a 

hatékonyabb nemzeti adórendszerekkel 

jelentősen növelhetők az államháztartási 

bevételek; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/9 

Módosítás  9 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  26a. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri, 

hogy a korrupció továbbra is a 

beruházások akadályát képezi néhány 

tagállamban, és hogy a megfelelő 

gazdasági fejlődéshez szükség van a 

jogállamiság tiszteletben tartására, a 

független igazságszolgáltatásra és 

jogérvényesítő hatóságokra; sajnálja 

ugyanakkor, hogy a Bizottság 

megszüntette az éves antikorrupciós 

jelentést, és felszólítja a Bizottságot, hogy 

indítsa újra ezt a tagállamokon belüli 

korrupcióról szóló évenkénti elemzést, és 

gondoskodjon mechanizmusokról a 

korrupció elleni küzdelemhez; 

Or. en 

 

 


