6.3.2019

A8-0087/18

Módosítás 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan,
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson,
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou,
Marie-Pierre Vieu
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jelentés
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Az Európai Valutaalap létrehozása
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

14.
kiemeli, hogy – különösen sürgős
helyzetekben – hatékony döntéshozatali
eljárásra van szükség a megreformált ESM
keretében; ezzel összefüggésben
szorgalmazza a jelenlegi irányítási rendszer
értékelését;

14.
kiemeli, hogy – különösen sürgős
helyzetekben – hatékony döntéshozatali
eljárásra van szükség a megreformált ESM
keretében; ezzel összefüggésben
szorgalmazza a jelenlegi irányítási rendszer
értékelését, amelynek során biztosítani
fogják az összes érdekelt fél bevonásával
és a nemzeti sajátosságok tiszteletben
tartása mellett folytatott széles körű
párbeszédet, az átláthatóságot, az
elszámoltathatóságot és az egyszerűséget;
Or. en
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A8-0087/19

Módosítás 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric,
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson,
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jelentés
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Az Európai Valutaalap létrehozása
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 c bekezdés (új)
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás
1c.
úgy véli, hogy azok a
tagállamoknak, amelyek nem tudják
visszafizetni adósságukat az
eurócsoportnak, az EFSF-nek és az ESMnek anélkül, hogy súlyos sérülne azon
képességük, hogy polgáraiknak biztosítani
tudják az alapvető gazdasági és szociális
szolgáltatásokat, mérlegelniük kell
minden rendelkezésre álló lehetőséget,
beleértve az adósságtörlesztés egyoldalú
felfüggesztését és az adósság törlését;
Or. en
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A8-0087/20

Módosítás 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy,
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jelentés
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Az Európai Valutaalap létrehozása
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány
3.
kiemeli, hogy a GMU megfelelő
működését egy olyan intézmény megléte
támogatja, amely „végső hitelezőként”
működik; ebben az összefüggésben
megjegyzi, hogy az ESM pozitívan járul
hozzá a GMU intézményi felépítésével
kapcsolatos hiányosságok kezeléséhez,
nevezetesen a pénzügyi világválság és az
államadósság-válság által érintett több
tagállam számára nyújtott pénzügyi
támogatás révén;

Módosítás
3.
kiemeli, hogy egy GMU megfelelő
működését egy olyan intézmény megléte
támogatja, amely „végső hitelezőként”
működik; ebben az összefüggésben
megjegyzi, hogy az ESM hozzájárul hozzá
a GMU intézményi felépítésével
kapcsolatos hiányosságok kezeléséhez,
nevezetesen azáltal, hogy pénzügyi
támogatást nyújt a pénzügyi világválság és
az államadósság-válság által érintett több
tagállam számára, ahol a recessziót
előidéző adóintézkedések, valamint a
bércsökkentések és a közszolgáltatások
lefaragása súlyos társadalmi-gazdasági
körülményekhez, a munkanélküliség
növekedéséhez, a szegénység
fokozódásához és az egyenlőtlenségek
elmélyüléséhez vezetett;
Or. en
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A8-0087/21

Módosítás 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan,
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson,
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jelentés
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Az Európai Valutaalap létrehozása
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

5.
hangsúlyozza, hogy amennyiben a
jövőben uniós költségvetési forrásokat
vonnak be, a Parlamentnek politikai
erővel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a
mentesítési eljárás keretében az összes
alkalmazandó költségvetési ellenőrzési
jogot gyakorolhassa az EMS felett;
megjegyzi, hogy ennek bekövetkeztekor az
Európai Számvevőszéket független külső
ellenőrnek kell tekinteni, valamint
egyértelmű és formális szerepet kell kapnia
a mentesítési eljárásban;

5.
szorgalmazza uniós költségvetési
források bevonását az ESM-be annak
érdekében, hogy az Európai Parlament a
mentesítési eljárás keretében gyakorolni
tudja a költségvetési ellenőrzési jogát;
megjegyzi, hogy az Európai
Számvevőszéket független külső
ellenőrnek kell tekinteni, valamint
egyértelmű és formális szerepet kell kapnia
a mentesítési eljárásban;

Or. en
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A8-0087/22

Módosítás 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan,
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson,
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jelentés
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Az Európai Valutaalap létrehozása
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 a bekezdés (új)
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás
8a.
sajnálatosnak tartja, hogy a
korábbi makrogazdasági kiigazítási
programok nem tartották kellőképpen
tiszteletben az Unió alapvető jogait és
általános jogi keretrendszerét, ám az ESM
kormányközi struktúrájának
köszönhetően mentesültek az igazságügyi
ellenőrzés alól; egyetért a Bizottsággal
javaslatával, amely szerint a kiigazítási
programokat társadalmi
hatásvizsgálatoknak kell kísérniük, és
azokkal összhangban kell állniuk;
hangsúlyozza azonban, hogy ezeknek a
hatásvizsgálatoknak nem szabad a
korábbiakhoz hasonlóan kritika nélkül
jóváhagyniuk a költségvetési
konszolidációs intézkedéseket, hanem
ehelyett elemezniük kell, meg kell
figyelniük és kezelniük kell a tervezett
szakpolitikai intézkedések kívánt és nem
kívánt társadalmi következményeit és az
említett beavatkozások által előidézett
társadalmi változási folyamatokat;
szorgalmazza, hogy az ESM
alapokmányába építsenek be ilyen jellegű
részletes kötelezettségeket, továbbá kéri,
hogy minden korábbi program esetében
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végezzenek érdemi társadalmi
hatásvizsgálatot;
Or. en
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A8-0087/23

Módosítás 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan,
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson,
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jelentés
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Az Európai Valutaalap létrehozása
(2017/0333R(APP))
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

16.
hangsúlyozza a bankunió
elmélyítésének késedelmeiben rejlő
kockázatokat; üdvözli a GMU
elmélyítéséről szóló, az uniós vezetőknek
szánt eurócsoport-jelentés 2018. december
4-i következtetéseit, amelyek valamennyi
elemét a 2018. december 14-i euróövezeti
csúcstalálkozón jóváhagyták; üdvözli
különösen az Egységes Szanálási Alap
közös védőhálója bevezetésének előbbre
hozását – amennyiben elegendő előrelépés
történt a kockázatcsökkentés területén,
amelyet 2020-ben kell értékelni –, valamint
az ESM reformjáról szóló záradék
jóváhagyását; emlékeztet korábbi
álláspontjára, miszerint be kell fejezni az
európai betétbiztosítási rendszert (EDIS),
elismerve, hogy a kockázatcsökkentésnek
és a kockázatmegosztásnak együtt kell
járnia; megjegyzi, hogy a jövőbeli
euróövezeti költségvetést és a stabilizációs
funkciót illetően nem született azonnali
eredmény, de nyugtázza a konvergenciát és
versenyképességet szolgáló költségvetési
eszközzel kapcsolatos munkára vonatkozó
megbízatást; hangsúlyozza, hogy jelentős
előrelépés történt a kockázatcsökkentés

16.
hangsúlyozza a bankunió
elmélyítésének késedelmeiben rejlő
kockázatokat; üdvözli a GMU
elmélyítéséről szóló, az uniós vezetőknek
szánt eurócsoport-jelentés 2018. december
4-i következtetéseit, amelyek valamennyi
elemét a 2018. december 14-i euróövezeti
csúcstalálkozón jóváhagyták; üdvözli
különösen az Egységes Szanálási Alap
közös védőhálója bevezetésének
előirányzását – amennyiben elegendő
előrelépés történt a kockázatcsökkentés
területén, amelyet 2020-ben kell értékelni –
, valamint az ESM reformjáról szóló
záradék jóváhagyását; emlékeztet a
Parlament korábbi álláspontjára, miszerint
ki kell teljesíteni az európai betétbiztosítási
rendszert (EDIS), elismerve, hogy a
kockázatcsökkentésnek és a
kockázatmegosztásnak együtt kell járnia;
úgy véli, hogy az alapnak finanszírozást
kell biztosítania, amely megteremti egy
teljes mértékben biztosított európai
betétbiztosítási rendszer (EDIS) pénzügyi
alapját a Bizottság 2015. november 24-i
javaslatának1 megfelelően, és megfelelő
időben a stabil gazdaságot és

1

COM(2015)0586.
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terén; emlékeztet arra, hogy a Parlament
jelentős mértékben hozzájárult ennek
lehetővé tételéhez, különösen a banki
csomag és a nemteljesítő hitelekkel
kapcsolatos prudenciális óvintézkedések
révén;

foglalkoztatást védő közfinanszírozású
beavatkozásokat hajt végre; megjegyzi,
hogy a jövőbeli euróövezeti költségvetést
és a stabilizációs funkciót illetően nem
született azonnali eredmény, de nyugtázza
a konvergenciát és versenyképességet
szolgáló költségvetési eszközzel
kapcsolatos munkára vonatkozó
megbízatást; hangsúlyozza, hogy jelentős
előrelépés történt a kockázatcsökkentés
terén; emlékeztet továbbá arra, hogy az
Európai Parlament jelentős mértékben
hozzájárult ennek lehetővé tételéhez,
különösen az úgynevezett banki csomag és
a nemteljesítő hitelekkel kapcsolatos
prudenciális óvintézkedések révén;
Or. en
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