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Módosítás  1 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

A Bizottság 2016. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. üdvözli a jogalkotás javításával 

kapcsolatos új intézményközi 

megállapodásra vonatkozó tárgyalások 

megkezdését; álláspontja szerint ennek 

eredményeként javulnia kell a Bizottság 

által készített jogalkotási szövegtervezetek 

minıségének, meg kell erısödnie a 

jogszabálytervezetek hatásvizsgálatának – 

többek között a gazdasági, szociális, 

környezeti és kkv-khoz kapcsolódó 

hatásvizsgálatoknak –, és – amennyiben 

lehetséges – az irányelvek helyett 

rendeleteket kell alkalmazni; elvárja, hogy 

a Bizottság egyenlıen kezelje a jogalkotó 

hatóság két ágát a jogalkotási eljárások 

során rendelkezésükre bocsátott 

információk és dokumentáció tekintetében; 

határozottabb kötelezettségvállalást vár a 

megfelelı intézményközi egyeztetés 

tekintetében, elvárja a Parlament javaslatai 

és ajánlásai teljes körő nyomon követését 

és az egyes tervezett visszavonások 

részletes indokolásának rendelkezésre 

bocsátását; emlékeztet rá, hogy a három 

intézmény közötti megállapodás 

eredményeként létrejött többéves 

programozásnak kell biztosítania a keretet 

az éves munkaprogram számára és alapul 

3. tudomásul veszi a jogalkotás javításával 

kapcsolatos új intézményközi 

megállapodásra vonatkozó tárgyalások 

megkezdését és annak céljait, melyek 

szerint javulnia kell a Bizottság által 

készített jogalkotási szövegtervezetek 

minıségének, meg kell erısödnie a 

jogszabálytervezetek hatásvizsgálatának – 

többek között a gazdasági, szociális, 

környezeti és kkv-khoz kapcsolódó 

hatásvizsgálatoknak –, és – amennyiben 

lehetséges – az irányelvek helyett 

rendeleteket kell alkalmazni; elvárja, hogy 

a Bizottság egyenlıen kezelje a jogalkotó 

hatóság két ágát a jogalkotási eljárások 

során rendelkezésükre bocsátott 

információk és dokumentáció tekintetében; 

határozottabb kötelezettségvállalást vár a 

megfelelı intézményközi egyeztetés 

tekintetében, elvárja a Parlament javaslatai 

és ajánlásai teljes körő nyomon követését 

és az egyes tervezett visszavonások 

részletes indokolásának rendelkezésre 

bocsátását; emlékeztet rá, hogy a három 

intézmény közötti megállapodás 

eredményeként létrejött többéves 

programozásnak kell biztosítania a keretet 

az éves munkaprogram számára és alapul 
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kell szolgálnia a konkrét éves 

munkaprogrammal kapcsolatos vitákhoz; 

emlékeztet rá, hogy a három intézmény 

közötti megállapodás eredményeként 

létrejött többéves programozásnak kell 

biztosítania a keretet az éves 

munkaprogram számára és alapul kell 

szolgálnia a konkrét éves 

munkaprogrammal kapcsolatos vitákhoz; 

kell szolgálnia a konkrét éves 

munkaprogrammal kapcsolatos vitákhoz; 

emlékeztet rá, hogy a három intézmény 

közötti megállapodás eredményeként 

létrejött többéves programozásnak kell 

biztosítania a keretet az éves 

munkaprogram számára és alapul kell 

szolgálnia a konkrét éves 

munkaprogrammal kapcsolatos vitákhoz; 

Or. en 
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4 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is 

javítsa jogalkotási programjának 

egységességét és erısítse meg a 

jogszabálytervezetek független 

hatásvizsgálatát, beleértve a kkv-tesztet és 

a versenyképességi tesztet, mivel ezek az 

intézkedések hozzájárulnak a bürokrácia 

valamennyi – európai, nemzeti és 

regionális – szinten történı csökkentéséhez 

valamennyi gazdasági szereplı és polgár 

számára mindennapi életükben, ami ezáltal 

hozzájárul a munkahelyteremtés 

ösztönzéséhez, tiszteletben tartva 

ugyanakkor a szociális és környezeti 

normákat; úgy véli, hogy a kkv-knak és a 

mikrovállalkozásoknak nem szabad 

szükségtelen terhektıl szenvedniük a 

jogszabályok végrehajtása és a 

szabályoknak való megfelelés során; 

felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 

maximális egyszerősítésre, és amennyiben 

lehetséges, mozdítsa elı digitális 

megoldások teljes körő alkalmazását az 

uniós szabályok végrehajtásának 

megkönnyítése érdekében; úgy ítéli meg, 

hogy amennyiben az irányelvek és 

rendeletek a kisvállalkozások számára nem 

4. sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is 

javítsa jogalkotási programjának 

egységességét, ezzel hozzájárulva a 

szükségtelen adminisztratív terhek 

valamennyi – európai, nemzeti és 

regionális – szinten történı csökkentéséhez 

valamennyi gazdasági szereplı és polgár 

számára mindennapi életükben, ami ezáltal 

hozzájárul a munkahelyteremtés 

ösztönzéséhez, tiszteletben tartva 

ugyanakkor a szociális és környezeti 

normákat; úgy véli, hogy a kkv-knak és a 

mikrovállalkozásoknak nem szabad 

szükségtelen terhektıl szenvedniük a 

jogszabályok végrehajtása és a 

szabályoknak való megfelelés során; 

felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 

maximális egyszerősítésre, és amennyiben 

lehetséges, mozdítsa elı digitális 

megoldások teljes körő alkalmazását az 

uniós szabályok végrehajtásának 

megkönnyítése érdekében; úgy ítéli meg, 

hogy amennyiben az irányelvek és 

rendeletek a kisvállalkozások számára nem 

bizonyulnak megfelelınek, akkor felül kell 

vizsgálni azokat annak biztosítása 

érdekében, hogy azok ne terheljék a kkv-
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bizonyulnak megfelelınek, akkor felül kell 

vizsgálni azokat annak biztosítása 

érdekében, hogy azok ne terheljék a kkv-

kat; kéri, hogy a mikrovállalkozások 

lehetıség szerint mentesüljenek minden, 

terhet jelentı jogszabály alól, különösen 

azért, hogy az új induló vállalkozások és 

vállalkozók ösztönözhetık legyenek; 

kat; támogatja a hatásvizsgálatok során a 

kkv-knak biztosított kiigazított 

intézkedések és enyhébb szabályozás, 

valamint a mikrovállalkozásoknak 

biztosított esetleges mentességek 

megfontolását olyan esetekben, amikor 

ezek bizonyíthatóan nem akadályozzák a 

jogszabály hatékonyságát, és a 

mentességek vagy az enyhébb szabályozás 

nem fokozzák a megosztottságot vagy nem 

akadályozzák a kkv-k belsı piacra jutását;  

Or. en 
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Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. azt várja a Bizottságtól, hogy a 

Célravezetı és hatásos szabályozás 

program (REFIT) keretében terjesszen elı 

jegyzéket a felülvizsgálandó vagy hatályon 

kívül helyezendı javaslatokról és 

jogszabályokról, ha azok megfelelısége és 

uniós hozzáadott értéke már nem tőnik 

adottnak, valamint ha idejétmúlttá válnak 

vagy már nem felelnek meg az eredeti 

céloknak; hangsúlyozza azonban, hogy a 

REFIT nem szolgálhat ürügyül a 

létfontosságú kérdésekkel kapcsolatos 

ambiciózus célok gyengítésére, 

deregulációra vagy a szociális és 

környezeti normák csökkentésére; úgy véli, 

hogy az egyszerősítés célja a minıség, 

nem pedig a mennyiségi célok; tudomásul 

veszi az új javaslatok adminisztratív és 

bürokratikus terheinek és a kapcsolódó 

költségek csökkentésére irányuló 

célkitőzést a teljes szakpolitikai ciklus 

vonatkozásában, beleértve az átültetést, a 

végrehajtást és az érvényesítést; jelentıs 

csökkentéseket szorgalmaz jobb 

körülmények megteremtése céljából új 

munkahelyek létrehozására és megırzésére 

Európában, valamint munkahelyek 

5. azt várja a Bizottságtól, hogy a 

Célravezetı és hatásos szabályozás 

program (REFIT) keretében terjesszen elı 

jegyzéket a felülvizsgálandó vagy hatályon 

kívül helyezendı javaslatokról és 

jogszabályokról, ha azok megfelelısége és 

uniós hozzáadott értéke már nem tőnik 

adottnak, valamint ha idejétmúlttá válnak 

vagy már nem felelnek meg az eredeti 

céloknak; hangsúlyozza azonban, hogy a 

REFIT nem szolgálhat ürügyül a 

létfontosságú kérdésekkel kapcsolatos 

ambiciózus célok gyengítésére, 

deregulációra vagy a szociális és 

környezeti normák csökkentésére; úgy véli, 

hogy a jogalkotás jobb minısége, 

átláthatósága, méltányossága és 

egyszerősége fontos a kkv-k és a polgárok 

számára; sürgeti a Bizottságot, hogy 

jelezze arra való hajlandóságát, hogy 

valóban a jobb szabályozás irányába akar 

haladni, nemcsak egyszerően a 

dereguláció felé; úgy véli, nem kevesebb, 

hanem jobb környezeti és szociális 

normára van szükség, amelyek hozzá 

fognak járulni a válság megoldásához, 

jobb körülmények megteremtéséhez új 
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visszatelepítésére a verseny elımozdítása 

és a fenntartható növekedés érdekében; 

munkahelyek létrehozására és megırzésére 

Európában, valamint munkahelyek 

visszatelepítésére a verseny elımozdítása 

és a fenntartható növekedés érdekében; 

Or. en 
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Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
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46 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. örömmel fogadja az új adópolitikai 

csomag közzétételét, és kéri a Bizottságot, 

hogy mutasson elkötelezettséget egy 

tisztességes adórendszer biztosítására, 

amely azon az elven alapul, hogy az adókat 

abban az országban kell befizetni, ahol a 

nyereség termelıdik, elkerülve a belsı piac 

torzulását és a tisztességtelen versenyt; 

46. örömmel fogadja elsı lépésként az új 

adópolitikai csomag közzétételét, és kéri a 

Bizottságot, hogy mutasson 

elkötelezettséget egy tisztességes 

adórendszer biztosítására, amely azon az 

elven alapul, hogy az adókat abban az 

országban kell befizetni, ahol a nyereség 

termelıdik, elkerülve a belsı piac 

torzulását és a tisztességtelen versenyt; 

felszólít a multinacionális vállalatok 

országonkénti beszámolási 

kötelezettségének bevezetésére; felszólítja 

a Bizottságot, hogy tegyen jogalkotási 

javaslatot a gazdasági tartalom fogalmára 

és az állandó telephelyre vonatkozóan, és 

szabályozza a kutatással és fejlesztéssel 

való bánásmódot, valamint különösen a 

szabadalmi adókedvezményeket; 

Or. en 

 

 


