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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.10.2017 B8-0565/1 

Módosítás  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a Költségvetési Bizottság nevében 

Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. emlékeztet arra, hogy az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 311. cikke szerint az Uniónak 

gondoskodnia kell a céljai eléréséhez 

szükséges eszközök előteremtéséről; úgy 

véli, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret hiányosságai, az új prioritások 

nagyságrendje és az Egyesült Királyság 

kilépésének hatása mind ugyanarra enged 

következtetni: meg kell haladni a 

kiadásoknak az Unió bruttó nemzeti 

jövedelme (GNI) 1%-ában megállapított 

felső határát, ezért jelentősen növelni kell 

az Unió költségvetését az előttünk álló 

kihívások kezelése érdekében; ebben az 

összefüggésben ellenzi az uniós 

költségvetés volumenének bármilyen 

nominális csökkentését a következő 

többéves pénzügyi keret során, és ezért 

úgy véli, hogy a következő többéves 

pénzügyi keret nem lehet kevesebb az 

Unió GNI-je 1,23%-ánál; tanácsolja, 

hogy a tagállamok folytassanak 

párbeszédet erről a kérdésről; 

4. elutasítja és elítéli, hogy az 

Egyesült Királyság Unióból való kilépését 

(Brexit) ürügyként használják fel a 

költségvetés bevételi oldalának 

növelésére, ami végső soron a 

vállalkozások további megadóztatásához 

és a polgárokra nehezedő adóterhek 

növeléséhez vezet; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Módosítás  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a Költségvetési Bizottság nevében 

Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. sajnálja, hogy az uniós 

költségvetés főleg a GNI-alapú nemzeti 

hozzájárulásokból kerül finanszírozásra a 

valódi saját források helyett, ahogy azt az 

uniós Szerződések előírják; megerősíti 

elkötelezettségét az uniós saját források 

rendszerének mindenre kiterjedő reformja 

mellett, amelynek az egyszerűség, 

méltányosság és átláthatóság vezérlő elvei 

mentén kell történnie, összhangban a 

saját forrásokkal foglalkozó magas szintű 

munkacsoport ajánlásaival; hangsúlyozza, 

hogy e rendszernek magában kell 

foglalnia az Unió új saját forrásainak egy 

kiegyensúlyozott elegyét, amelynek célja 

az uniós politikai célkitűzések támogatása, 

és amelyet a méltányosabb és stabilabb 

uniós pénzügyek biztosítása érdekében 

fokozatosan kell bevezetni; kiemeli 

továbbá, hogy az Egyesült Királyság 

kilépése az Unióból lehetőséget nyújt az 

összes kedvezmény megszüntetésére; 

reményei szerint a Bizottság ambiciózus 

jogalkotási javaslatot nyújt majd be a fenti 

céllal, és rámutat, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek mind a 

kiadási, mind a bevételi oldala egyetlen 

csomagként kerül napirendre a közelgő 

tárgyalások során; 

5. megjegyzi, hogy az uniós 

költségvetés főleg a GNI-alapú nemzeti 

hozzájárulásokból kerül finanszírozásra; 

hangsúlyozza, hogy semmilyen európai 

hatóságnak nincs joga adó beszedésére a 

tagállami adófizetők nevében; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Módosítás  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a Költségvetési Bizottság nevében 

Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. üdvözli a Bizottság arra irányuló 

szándékát, hogy a jövőbeni uniós 

költségvetést az uniós hozzáadott érték, a 

teljesítmény-központúság, az 

elszámoltathatóság, a szilárd kereten 

belüli nagyobb rugalmasság és az 

egyszerűsített szabályok elveire alapozza, a 

vitaanyagban leírtak szerint; 

7. tudomásul veszi a Bizottság 

szándékát a jövőbeni uniós költségvetés 

tervezetének kidolgozására, és 

hangsúlyozza, hogy szükség van egy 

megfelelő kiértékelésre azzal 

kapcsolatban, hogy mely alapokat lehetne 

jobban kezelni nemzeti szinten, 

biztosítandó a szubszidiaritás elvének 

teljes körű betartását; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Módosítás  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a Költségvetési Bizottság nevében 

Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. elutasít minden kísérletet az uniós 

költségvetés védelmi vagy katonai 

vonatkozású felhasználására; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Módosítás  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a Költségvetési Bizottság nevében 

Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. ezzel összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek közvetlenül kell 

gondoskodnia a rugalmasság azon 

megfelelő szintjéről, amely lehetővé teszi 

az Unió számára az előre nem látott 

körülményekhez való igazodást, és fejlődő 

politikai prioritásainak finanszírozását; 

ezért úgy véli, hogy a következő többéves 

pénzügyi keret rugalmasságra vonatkozó 

rendelkezéseinek lehetővé kellene tenni 

azt, hogy az összes el nem különített 

forrás, valamint visszavont előirányzatok 

bármiféle korlátozás nélkül átvitelre 

kerüljenek a következő pénzügyi évekre, 

és a költségvetési hatóság mozgósíthassa 

azokat bármilyen szükségesnek ítélt célra, 

az éves költségvetési eljárás keretében; 

felhív továbbá a többéves pénzügyi keret 

különleges eszközeinek jelentős mértékű 

megerősítésére, amelyeket a többéves 

pénzügyi keret felső határain túlmenően 

kell bevezetni a költségvetésbe, a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési 

előirányzatok tekintetében egyaránt, 

valamint egy külön válságokra képzett 

tartalék létrehozására, amelynek lehetővé 

kell tennie a források azonnali 

mozgósítását válsághelyzet esetén; 

13. elítél minden kísérletet az 

előirányzatok szintjének növelésére, és 

hangsúlyozza, hogy az adófizetőktől 

származó pénzt hatékonyan és 

felelősséggel kell felhasználni; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Módosítás  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a Költségvetési Bizottság nevében 

Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. megállapítja, hogy az Unió 

helyzetéről szóló beszédében az Európai 

Bizottság elnöke bejelentette, a 

közeljövőben javaslatot fognak benyújtani 

egy, az euróövezetre vonatkozó, külön 

költségvetési sorról; felszólítja a 

Bizottságot, hogy terjesszen elő további és 

részletesebb információkat e tekintetben; 

emlékeztet arra, hogy a Parlament 2017. 

február 16-i állásfoglalása konkrét 

euroövezeti fiskális rendszer létrehozására 

hív fel, amelynek az uniós költségvetés 

részét kell képeznie a többéves pénzügyi 

keretben jelenleg megállapított 

összeghatárok felett és azokon kívül, 

valamint azt az euróövezet tagországainak 

és egyéb részt vevő országoknak kell 

finanszírozniuk egy olyan bevételi forrás 

révén, amelyről a részt vevő tagállamok 

megállapodnak és amelyet címzett 

bevételnek és garanciának tekintenek; 

17. 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 

 

 


