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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.10.2017 B8-0565/12 

Módosítás  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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; hangsúlyozza azon 

meggyőződését, hogy a jelenlegi 

alultervezett többéves pénzügyi keret 

elégtelennek bizonyult a mély gazdasági 
és társadalmi válság kezeléséhez, amellyel 

a tagállamok 2007–2008 óta küzdenek; 

ezért úgy véli, hogy a 2020 utáni időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretben 

jelentősen meg kell erősíteni a kohéziós 

politika részesedését az uniós 

költségvetésben, mivel kulcsszerepet 

játszik a tagállamok közötti aszimmetriák 

leküzdésében. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Módosítás  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

a GUE/NGL 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 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. üdvözli a Bizottság Európa 

pénzügyi jövőjéről szóló vitaanyagának 

közzétételét; megállapítja, hogy abban a 

Bizottság az Európai Unió jövőbeni 

modelljére vonatkozó, az Európa jövőjéről 

szóló 2017. márciusi fehér könyvben 

szereplő öt forgatókönyv költségvetési 

vonatkozásait veszi alapul, egyúttal kitér 
az uniós költségvetés számos alapvető 

jellemzőjére és alapelvére; egyetért a 

javasolt módszertannal és pozitívan 

értékeli a Bizottság azon állítását, hogy a 

jövőbeni többéves pénzügyi keretet Európa 

prioritásaira vonatkozó egyértelmű 

elképzelésnek kell alátámasztania; bízik 

abban, hogy a fehér könyv egyértelmű 

struktúrával szolgál az eszmecsere 

számára, és megnyitja az uniós 

költségvetés orientációjára, céljára és 

szintjére vonatkozó, égetően szükséges 

politikai vitát, tekintettel az Unió alapvető 

célkitűzéseire és jövőbeni kihívásaira; 

felhívja a tagállamokat, hogy folytassanak 

konzultációt a polgárokkal, és vállaljanak 

aktív és konstruktív szerepet azáltal, hogy 

megfogalmazzák az uniós költségvetés 

jövőjére vonatkozó elképzelésüket; 

2. tudomásul veszi a Bizottság Európa 

pénzügyi jövőjéről szóló vitaanyagának 

közzétételét; sajnálja azonban a 

dokumentum propagandista hangvételét, 

illetve kritikus önértékelés hiányát az 

uniós költségvetés főbb problémáit és 

hiányosságait illetően; tudomásul veszi a 

Bizottság azon állítását, hogy a jövőbeni 

többéves pénzügyi keretet Európa 

prioritásaira vonatkozó egyértelmű 

elképzelésnek kell alátámasztania; e 

tekintetben kiemeli a Bizottság azon 

szándékát, hogy a 2020 utáni időszakra 

olyan többéves pénzügyi keretet készít, 

amely messzemenőkig elkötelezett az EU 

neoliberális politikai irányvonalának 

elmélyítse és az uniós biztonsági és 

katonai politika, valamint rasszista és 

idegengyűlölő migrációs politika 

megerősítése iránt a gazdasági, szociális 

és területi kohézió, valamint a béke és az 

emberek közötti szolidaritás kárára; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Módosítás  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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. elítéli a kohéziós politikára 

vonatkozó előirányzatok mind abszolút, 

mind relatív értékű csökkentésére 

irányuló javaslatokat; e tekintetben 

emlékeztet arra, hogy a két korábbi 

többéves pénzügyi keretekben (2007–2013 

és 2014–2020) a társadalmi és területi 

kohézióra, a fenntartható növekedésre és 

a természeti erőforrásokra vonatkozó 

költségvetési tételeket jelentősen 

csökkentették; megjegyzi, hogy ez 

egyértelműen ellentmond a gazdasági és 

társadalmi kohéziónak biztosított 

prioritásnak vagy az uniós intézmények 

által olyannyira óhajtott EU-n belüli 

szolidaritás eszméjének; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Módosítás  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

fontolóra vették a militarizmusra, a 

biztonságot mindenek elé helyező 

politikára és a külső beavatkozásra szánt 

költségvetési előirányzatok növelését, 

amelyek olyan politikai és ideológiai 

opciót jelentenek, amely nem csak 

megalapozott és előmozdított számos 

jelenlegi fegyveres konfliktust, hanem a 

migrációs áramlások és az erőforrások 

kifosztásának is kiváltó oka a fejlődő 

országokban; kifogásolja azt, hogy a 2020 

utáni időszakra vonatkozóan a Bizottság 

azt állítja, hogy az uniós költségvetésből 

évente 1,5 milliárd eurót fog elkülöníteni 

az Európai Védelmi Alapra, amely a 

tagállamoknak a közös fejlesztési 

projektekhez nyújtott pénzügyi 

hozzájárulásaival együtt éves szinten 5,5 

milliárd eurós költséget generálhat a 

védelmi kutatási és kapacitás terén; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Módosítás  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3c. határozottan elítéli a vitaanyag 

neoliberális hangvételét, mivel az 

továbbra is a neoliberális modellt erőlteti 

a tagállamok lakosságaira azt javasolva, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretben a makrogazdasági 

feltételrendszert meg kell erősíteni a 

kohéziós alapok kifizetése és a strukturális 

reformok, a gazdasági kormányzás és az 

európai szemeszter megvalósítása közötti 

kapcsolat erősítése révén; elutasít továbbá 

minden arra vonatkozó törekvést, hogy az 

uniós költségvetésből származó források 

kifizetését összekapcsolják a jogállamiság 

adott tagállamban fennálló helyzetével; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Módosítás  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

a GUE/NGL 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 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3b. elutasítja a védelemre és a külső 

fellépésekre fordított finanszírozásnak 

többek között a kohéziós alapok 

átcsoportosításával történő növelésére 

irányuló szándékot; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Módosítás  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3d. kifogásolja, hogy az öt 

forgatókönyv, annak ellenére, hogy 

különböző javaslatokat tartalmaznak a 

költségvetési előirányzatokra és a 

költségvetési bevételek eredtére, közös 

nevezővel rendelkezik: mindegyik azt vetíti 

előre, hogy a kohéziós politikát és a 

mezőgazdasági kiadásokat – abszolút vagy 

relatív értelemben – csökkenteni kell a 

külső fellépések, a védelem és a biztonság 

javára; úgy véli, hogy ez egy mélységesen 

ideológiai opció, amely egyértelműen 

megmutatja, hogy kit szolgál és mit az 

európai integrációs folyamat célja; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Módosítás  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

a GUE/NGL 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 e bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3e a közös agrárpolitika 

vonatkozásában felszólít a tagállamok, a 

termelési ágazatok és a termelők közötti 

kifizetések egyenlőtlen elosztásának 

megszüntetésére; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Módosítás  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL 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 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; szorgalmazza a kérdés 

tagállamok közötti megvitatását; 

4. emlékeztet arra, hogy az 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 

8%-ánál; szorgalmazza a kérdés 

tagállamok közötti megvitatását; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Módosítás  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 4a. emlékeztet arra, hogy a 2014–2020 

közötti többéves pénzügyi keret a 

tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének 

kevesebb mint 1%-át teszi ki, ami jelentős 

csökkenést jelent az előző többéves 

pénzügyi kerethez képest; ezért felszólít az 

uniós költségvetés jelentős megerősítésére, 

amelyet legalább kétszeresére kell növelni 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

valamint a bruttó nemzeti jövedelmen 

alapuló tagállami hozzájárulásokból 

felállított költségvetésre, a járulékalapú 

szolidaritás megőrzése és javítása 

érdekében; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Módosítás  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

a GUE/NGL 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 

5. hangsúlyozza, hogy az EU 

bármely, saját forrásokon alapuló 

rendszere nem áshatja alá és nem 

válthatja fel a járulékalapú szolidaritás 

elvét; kiemeli továbbá, hogy az Egyesült 

Királyság kilépése az Unióból lehetőséget 

nyújt az összes kedvezmény 

megszüntetésére; reményei szerint a 

Bizottság 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; 
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tárgyalások során; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Módosítás  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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; 

Törölve. 

Or. en 



 

AM\1137621HU.docx  PE611.491v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.10.2017 B8-0565/24 

Módosítás  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 7a. úgy véli, hogy az EU-nak az 

adóügyi unió felé kell elmozdulnia egy, a 

Parlament ellenőrzése alatt álló 

progresszív szolidaritási modell keretében, 

és hogy a bevételek szempontjából az 

adóügyi rendszer megváltoztatása révén 

kell fokoznia a fiskális kapacitást, ami az 

összes meglévő engedmény megszüntetését 

vonná maga után; úgy véli, hogy az uniós 

gazdaságoknak gazdasági súlyuknak, 

valamint egy főre eső jövedelmüknek 

megfelelően kell hozzájárulást 

biztosítaniuk; megjegyzi, hogy egy ilyen 

szolidaritási modell kialakításához a 

társasági adót uniós szinten kell 

harmonizálni az adóalap tekintetében, 

amelyet a minimális tényleges adókulcs 

kiszámításához kell figyelembe venni, és 

egységesíteni kell a nyereségkiszámítási 

rendszert a transznacionális vállalatok 

arra való kötelezése révén, hogy 

valamennyi, legalább az EU területén 

keletkezett jövedelmüket bejelentsék; úgy 

véli, hogy új adók is nélkülözhetetlenek, 

például az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátására vonatkozó adó, valamint a 

pénzügyi tranzakciókra kivetett adó 

alkalmazása, amely megakadályozza a 

spekulációs mechanizmusokat és a 
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rendszerszintű kockázatokat kiváltható 

pénzügyi magatartást, amely szintén 

elszigetelt adóparadicsomok 

kialakulásához vezetne, illetve a 

tisztességtelen vagy nem együttműködő 

adózási rendszerekkel való ügyletek 

tilalma vagy szankcionálása; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Módosítás  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. elismeri, hogy az uniós hozzáadott 

érték keresése egy olyan alapvető kérdés, 

amelyet meg kell válaszolni, és egyetért 

azzal, hogy az uniós költségvetésnek 

többek között a Szerződés céljainak 

elérését és az európai közjavak nyújtását 

kell szolgálnia; rámutat azonban, hogy az 

európai hozzáadott érték több dimenzióval 

és számos értelmezéssel bír, és óva int 

attól, hogy e fogalommeghatározásra 

hivatkozva kérdőjelezzük meg uniós 

politikák és programok relevanciáját, 

pusztán mennyiségi vagy rövid távú 

gazdasági mérlegelések alapján; úgy véli, 

hogy egyértelmű a hozzáadott érték 

európai szinten, 

– amennyiben valamely fellépés túlmutat 

azon, ami nemzeti, regionális vagy 

helyi szinten tett lépések által elérhető 

(tovagyűrűző hatás);  

– olyan lépéseket ösztönöz nemzeti, 

regionális vagy helyi szinten az uniós 

Szerződések célkitűzéseinek elérése 

érdekében, amelyek máskülönben nem 

valósulnának meg; 

– olyan fellépéseket támogat, amelyek 

csak a források uniós szintű 

összevonása révén finanszírozhatóak, 

9. elismeri, hogy az uniós 

költségvetésnek elő kell mozdítania az 

állami beruházásokat a termelő és 

stratégiai ágazatok (ideértve azok 

korszerűsítését és fenntarthatóságát), a 

munkahelyteremtés, a szegénység, a 

társadalmi kirekesztés és az 

egyenlőtlenségek elleni küzdelem, a 

környezetvédelem támogatása, valamint 

az egyes országok és régiók 

lehetőségeinek teljes körű kihasználása és 

a szolidaritáson, az együttműködésen, a 

kölcsönös tiszteleten és a békén alapuló 

külkapcsolatok folytatása révén; 



 

AM\1137621HU.docx  PE611.491v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

rendkívül magas finanszírozási 

követelményeik miatt; vagy 

– hozzájárul a béke és stabilitás 

létrehozásához és támogatásához az 

Unió szomszédságában és azon túl; 

ösztönzi a Bizottságot az európai 

hozzáadott érték koncepciójának 

továbbfejlesztésére, figyelembe véve a 

területi sajátosságokat; felhívja a 

Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az e 

célra szolgáló megfelelő 

teljesítménymutatókra; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Módosítás  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a GUE/NGL 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 

16 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 16a. megjegyzi, hogy az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) nem 

tudta megfelelően serkenteni a 

beruházásokat a megfelelő 

tevékenységekben; úgy véli, hogy 

elérkezett az idő az ESBA felváltására, 

amely visszaélt a finanszírozási 

eszközökkel és a magánszektor 

beruházásaihoz nyújtott finanszírozást, 

amelyre minden esetben sort került volna 

a veszteségeknek a társadalomra való 

áthárítását és a nyereségek privatizálását 

célzó logika alkalmazása révén; felszólítja 

az Uniót, hogy ehelyett dolgozzon ki 

átfogó társadalmi-ökológiai beruházási 

tervet, amelyet új pénzügyi kapacitásból 

finanszíroz, amely a leghátrányosabb 

helyzetű régiók fejlesztésére irányul, 

elkötelezett az ökológiai átmenet mellett, 

nemzetek feletti infrastruktúrákat és 

technológiákat hoz létre, kidolgozza a 

nyersanyagok és a megújuló energia 

ökológiai szempontból hatékony 

felhasználását, valamint a több és jobb 

munkahelyet teremt; e tekintetben úgy 

véli, hogy a tudomány és a tiszta, 

ökológiai szempontból hatékony 

technológiák – amelyek optimalizálják a 

nyersanyagok felhasználását, a 

társadalmi szükségletekhez igazítják a 
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termelést és csökkentik az ökológiai 

lábnyomot – előnyben részesítése 

jelentené a legmegfelelőbb beruházási 

formákat a fenntartható ipari 

szerkezetváltás előmozdítása érdekében. 

Or. en 

 

 


