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Módosítás  7 

Eider Gardiazabal Rubial 

az S&D 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. 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, amelyet a 

méltányosabb és stabilabb uniós 

pénzügyek biztosítása érdekében kell 

bevezetni; kiemeli továbbá, hogy az 

Egyesült Királyság kilépése az Unióból 

lehetőséget nyújt az összes kedvezmény 

megszüntetésére; úgy véli továbbá, hogy az 

uniós költségvetéshez való 

hozzájárulásokat, valamint az esb-alapok 

társfinanszírozására szolgáló nemzeti és 

regionális hozzájárulásokat nem kellene 

tekintetbe venni a Stabilitási és 

Növekedési Paktum szerinti költségvetési 

hiány kiszámítása során, a tagállamok 

ösztönzése érdekében az európai projektbe 

való beruházásokra; reményei szerint a 

Bizottság ambiciózus jogalkotási javaslatot 

nyújt majd be a fenti céllal, és rámutat, 
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hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek mind a kiadási, mind a bevételi 

oldala egyetlen csomagként kerül 

napirendre a közelgő tárgyalások során; 

Or. en 

 

 


