
 

AM\1137610HU.docx  PE611.491v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.10.2017 B8-0565/8 

Módosítás  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD 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 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. meggyőződése, hogy az Európai 

Unió jövőbeni finanszírozásáról folytatott 

vitára nem kerülhet sor az előző többéves 

pénzügyi keretek, és különösen a 2014–

2020-as többéves pénzügyi keret 

tanulságainak figyelembevétele nélkül; 

rámutat a jelenlegi többéves pénzügyi keret 

súlyos hiányosságaira, mivel az Unió 

csakis annak végletes kimerítése árán volt 

képes a számos súlyos válság és új kihívás 

kezelésére, valamint új politikai 

prioritásainak finanszírozására; 

hangsúlyozza azon meggyőződését, hogy a 

jelenlegi alultervezett többéves pénzügyi 

keret nem tudta fedezni az Unió tényleges 

szükségleteit és politikai célkitűzéseinek 

finanszírozását; 

1. meggyőződése, hogy az Európai 

Unió jövőbeni finanszírozásáról folytatott 

vitára nem kerülhet sor az előző többéves 

pénzügyi keretek, és különösen a 2014–

2020-as többéves pénzügyi keret 

tanulságainak figyelembevétele nélkül; 

rámutat a jelenlegi többéves pénzügyi keret 

súlyos hiányosságaira, mivel az Unió 

csakis annak végletes kimerítése árán volt 

képes a számos súlyos humanitárius 

válság és természeti katasztrófa 

kezelésére; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Módosítás  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD 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 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. sajnálja azonban, hogy az öt 

ismertetett forgatókönyv közül négy 

(„Megy minden tovább”, „Kevesebbet 

együtt”, „ Aki többet akar, többet tesz” és a 

„Gyökeres átalakulás”) az Unió 

ambícióinak tényleges csökkenését jelzi, 

és az uniós projekt a Szerződésekben 

foglalt sarokköveinek számító két, régóta 

fennálló uniós szakpolitika, a közös 

agrárpolitika és a kohéziós politika 

csökkentését irányozza elő; hangsúlyozza 

régóta fennálló álláspontját, miszerint a 

később kialakított szakpolitikai 

prioritásokhoz új pénzügyi eszközöket kell 

rendelni, és azokat nem a meglévő uniós 

politikák kárára kell finanszírozni; úgy 

véli, hogy az ötödik forgatókönyv 

(„Sokkal többet együtt”) pozitív és 

konstruktív kiindulópont az Európai Unió 

pénzügyeinek jövőjéről, következésképp az 

Európai Unió jövőbeni modelljéről folyó 

jelenlegi párbeszédhez; ösztönzi a 

Bizottságot egy olyan forgatókönyv 

kidolgozására, amely figyelembe veszi a 

Parlament ajánlásait a jelenlegi és 

jövőbeni kihívások kezelése, valamint az 

új prioritások megállapítása során; 

3. megjegyzi azonban, hogy az öt 

ismertetett forgatókönyv közül négy 

(„Megy minden tovább”, „Kevesebbet 

együtt”, „ Aki többet akar, többet tesz” és a 

„Gyökeres átalakulás”) az Unió jelenlegi 

szakpolitikáinak tényleges hanyatlását 

jelzi, és a Szerződésekben foglalt két, 

régóta fennálló fő uniós szakpolitika, a 

közös agrárpolitika és a kohéziós politika 

csökkentését irányozza elő; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/10 

Módosítás  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD 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 

Unióról szóló szerződés (EUSZ) 6. 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. 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: a saját források 

rendszerének reformjára van szükség az 

uniós költségvetés kiegyensúlyozottabb 

finanszírozása érdekében; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Módosítás  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

az EFDD 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; kéri a saját források 

olyan rendszerének kialakítását, amely 

nem érinti a polgárokat; hangsúlyozza, 

hogy az átfogó pénzügyi tranzakciós adó 

bevezetése nem csupán az uniós 

költségvetés finanszírozásához nyújtana 

eszközt, hanem a pénzügyi spekuláció 

elleni küzdelemhez is; felhív továbbá a 

szén-dioxid-kibocsátás megadóztatásának 

bevezetésére a multinacionális vállalatok 

számára; 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 
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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; 

Or. en 

 

 


