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Módosítás 1
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(-1) emlékeztet rá, hogy az Európai Unió 
pénzneme az euró, és az eltéréssel 
rendelkezőkön kívül minden tagállamnak 
csatlakoznia kell az euróövezethez a 
megfelelő időben;

Or. en

Módosítás 2
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(-1) emlékeztet, hogy az Európai 
Parlament az Európai Unió parlamentje, 
amely az egyetlen olyan hely, ahol 
érvényesül az Unió közvetlen 
demokratikus legitimitása, és az egyetlen 
olyan szereplő, amely révén 
megvalósítható Unió közvetlen 
demokratikus elszámoltathatósága;

Or. en

Módosítás 3
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy az eurót használó 
tagállamoknak tovább kell fokozniuk a 
stabilitást, a hatékonyságot és a 
demokratikus elszámoltathatóságot;

(1) hangsúlyozza, hogy az eurót használó 
tagállamoknak tovább kell fokozniuk a 
stabilitást, a hatékonyságot, az 
átláthatóságot, a demokratikus 
legitimitást és a demokratikus 
elszámoltathatóságot;

Or. en

Módosítás 4
Jean-Paul Besset
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy az eurót használó 
tagállamoknak tovább kell fokozniuk a 
stabilitást, a hatékonyságot és a 
demokratikus elszámoltathatóságot;

(1) hangsúlyozza, hogy az eurót használó 
tagállamoknak meg kell kettőzniük a 
stabilitás, a hatékonyság és a 
demokratikus elszámoltathatóság 
megerősítésére irányuló erőfeszítéseiket;

Or. fr

Módosítás 5
Werner Langen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy az eurót használó 
tagállamoknak tovább kell fokozniuk a 
stabilitást, a hatékonyságot és a 
demokratikus elszámoltathatóságot;

(1) hangsúlyozza, hogy az eurót használó 
tagállamoknak tovább kell fokozniuk a 
Szerződéseknek való megfelelést, 
stabilitást, a hatékonyságot és a 
demokratikus elszámoltathatóságot;

Or. de
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Módosítás 6
Derk Jan Eppink

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy az eurót használó 
tagállamoknak tovább kell fokozniuk a 
stabilitást, a hatékonyságot és a 
demokratikus elszámoltathatóságot;

(1) hangsúlyozza, hogy az eurót használó 
tagállamoknak tovább kell fokozniuk a
versenyképességet, a stabilitást, a 
hatékonyságot és a demokratikus 
elszámoltathatóságot;

Or. en

Módosítás 7
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy az eurót használó 
tagállamoknak tovább kell fokozniuk a 
stabilitást, a hatékonyságot és a 
demokratikus elszámoltathatóságot;

(1) hangsúlyozza, hogy az eurót használó 
és az euró bevezetésére kötelezettséget 
vállaló tagállamoknak tovább kell 
fokozniuk a stabilitást, a hatékonyságot és 
a demokratikus elszámoltathatóságot;

Or. en

Módosítás 8
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) úgy véli, hogy az európai monetáris 
unió megerősítését célzó minden 
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intézkedés tekintetében a közösségi 
módszert kell alkalmazni; kéri, hogy a 
költségvetési paktumot a lehető 
leghamarabb foglalják bele az európai 
uniós szerződésekbe;

Or. en

Módosítás 9
Derk Jan Eppink

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) megjegyzi, hogy a válság enyhítésére 
tett erőfeszítések egy része, mint például a 
hatos csomag elfogadása és az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM)
létrehozása csak az euróövezeti
tagállamokat érinti;

(2) megjegyzi, hogy a válság enyhítése 
érdekében és válaszul a gazdasági és 
monetáris unió szerkezetének gazdasági 
és strukturális hiányosságaira a nemzeti 
kormányok és az európai intézmények 
számos védintézkedést hoztak a pénzügyi 
stabilitás és a gazdaságirányítás javítása 
céljából; megjegyzi, hogy ezen 
erőfeszítéseknek csupán egy része érinti 
az euróövezetbeli tagállamokat, mint 
például a hatos csomagban foglalt 
pénzügyi szankciókra vonatkozó egyes 
szabályok és az Európai Stabilitási 
Mechanizmus létrehozása. Amint 
elfogadják, a kettes csomag is az 
euróövezeti tagállamokra vonatkozik 
majd. Továbbá az euróövezeti tagállamok 
és hat euróövezeten kívüli tagállam 
elfogadták az Euró Plusz Paktumot, 
valamint az euróövezeti tagállamok és 
nyolc euróövezeten kívüli tagállam 
elfogadták a gazdasági és monetáris 
unióbeli stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződést.

Or. en
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Módosítás 10
Werner Langen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) megjegyzi, hogy a válság enyhítésére 
tett erőfeszítések egy része, mint például a 
hatos csomag elfogadása és az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM) 
létrehozása csak az euróövezeti 
tagállamokat érinti;

(2) megjegyzi, hogy a válság enyhítését 
célzó döntések egy része, mint például a 
hatos csomag elfogadása és az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM) 
létrehozása csak az euróövezeti 
tagállamokat érinti;

Or. de

Módosítás 11
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) megjegyzi, hogy a válság enyhítésére 
tett erőfeszítések egy része, mint például a 
hatos csomag elfogadása és az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM) 
létrehozása csak az euróövezeti 
tagállamokat érinti;

(2) megjegyzi, hogy a válság enyhítésére 
tett erőfeszítések egy része, mint például a 
hatos csomag bizonyos intézkedései és az 
Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) 
létrehozása csak az euróövezeti 
tagállamokat érinti; 

Or. en

Módosítás 12
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) megjegyzi, hogy a válság enyhítésére 
tett erőfeszítések egy része, mint például a 

(2) megjegyzi, hogy a válság enyhítésére 
tett erőfeszítések egy része, mint például a 
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hatos csomag elfogadása és az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM) 
létrehozása csak az euróövezeti 
tagállamokat érinti;

hatos csomag elfogadása és az európai 
pénzügyi stabilizációs mechanizmus 
(EFSM), az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz (EFSF) és az Európai Stabilitási 
Mechanizmus (ESM) létrehozása csak az 
euróövezeti tagállamokat érinti; Az 
EFSF/ESM és bármilyen hasonló 
jövőbeni struktúra műveleteit az Európai 
Parlament rendszeres demokratikus 
ellenőrzésének és felügyeletének kell 
alávetni.

Or. en

Módosítás 13
Jean-Paul Besset
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) megjegyzi, hogy a válság enyhítésére 
tett erőfeszítések egy része, mint például a 
hatos csomag elfogadása és az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM) 
létrehozása csak az euróövezeti 
tagállamokat érinti;

(2) megjegyzi, hogy a válság enyhítésére 
tett erőfeszítések egy része, mint például a 
hatos csomag elfogadása és az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM) 
létrehozása csak az euróövezeti 
tagállamokat érinti; úgy véli, hogy az 
ESM-et bele kell foglalni a közösségi 
vívmányokba;

Or. fr

Módosítás 14
Derk Jan Eppink

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) megjegyzi, hogy két tagállam 
rendelkezik kívülmaradási joggal az euró 
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bevezetése és két állam a schengeni 
vívmányok végrehajtása tekintetében;

Or. en

Módosítás 15
Derk Jan Eppink

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2b) megjegyzi, hogy a megerősített 
együttműködés jogalapot ad azon 
intézkedések elfogadásához, amelyek csak 
a tagállamok egy részére vonatkoznak; 
megjegyzi, hogy e mechanizmust már 
alkalmazzák a házasság felbontására 
vonatkozó európai uniós jog és az európai 
szabadalmi jog esetében, illetve az 
Európai Parlament és a Tanács adózási 
összefüggésben is elfogadta azt a pénzügyi 
tranzakciós adó létrehozása céljából;

Or. en

Módosítás 16
Derk Jan Eppink

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását;

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását; úgy véli, 
hogy a javasolt „bankuniónak” ahhoz, 
hogy leküzdje a gazdasági és monetáris 
unióban rejlő strukturális hiányosságokat 
és hatékonyan fékezze meg az átható 
morális kockázatot, az Unió pénzügyi 
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szolgáltatási szektorának korábbi 
reformjára – többek között az EBH, az 
EÉPH, az EBFH és az ERKT 
létrehozására –, valamint főként az 
euróövezetben a megerősített 
gazdaságirányításra, továbbá az európai 
szemeszter új költségvetési keretére kell 
támaszkodnia az uniós bankszektor 
nagyobb mértékű rugalmasságának és 
versenyképességének, az abba vetett 
fokozott bizalom, továbbá a 
megnövekedett tőketartalék biztosítása 
érdekében, amely utóbbi annak 
megelőzésére szolgál, hogy a jövőben ne a 
tagállamok állami költségvetéseinek 
kelljen viselniük a bankok mentőöveinek 
költségeit;

Or. en

Módosítás 17
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását;

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását; úgy véli, 
hogy az egységes felügyeleti 
mechanizmust az Európai Parlament által 
elszámoltathatóvá kell tenni, mivel a 
Parlament az egyetlen közvetlenül 
választott demokratikus intézmény; az 
elnök személyét az Európai Parlamentnek 
jóvá kell hagynia, illetve az elnöknek 
rendszeresen jelentést kell benyújtania az 
EP számára;

Or. en



AM\928234HU.doc 11/27 PE506.084v01-00

HU

Módosítás 18
Sławomir Nitras

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását;

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását, és elvárja, 
hogy ez alkalomból fejlesszék a rendelet 
módszerét – beleértve a gazdasági és 
monetáris unió pénzügyi rendelet 
harmonizációja általi megerősítését, 
meghagyva a belépés lehetőségét 
ugyanakkor minden érintett tagállam, 
különösen az EUMSZ 139. cikke (1) 
bekezdésében foglalt eltéréssel 
rendelkezők számára – azzal a céllal, hogy 
a jövőben e módszer alkalmazása váljon 
alapszabállyá;

Or. pl

Módosítás 19
Werner Langen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását;

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását; úgy véli 
azonban, hogy kifejezetten kockázatos és 
jogilag megkérdőjelezhető, hogy az EKB 
egyedül viselje a bankfelügyelet végső 
felelősségét;

Or. de
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Módosítás 20
Jean-Paul Besset
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását;

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását; 
hangsúlyozza, hogy az európai 
bankszanálási mechanizmus létrehozása 
nélkülözhetetlen lépés a valódi bankunió 
létrehozásához;

Or. fr

Módosítás 21
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását;

(3) üdvözli az euróövezetre vonatkozó és 
az összes többi tagállam számára is nyitott 
egységes felügyeleti mechanizmus 
folyamatban lévő létrehozását; kéri, hogy 
az egységes felügyeleti mechanizmus az 
Európai Parlament teljes demokratikus 
ellenőrzése és felügyelete alá tartozzon;

Or. en

Módosítás 22
Werner Langen

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(4) rámutat, hogy egyes tagállamok
gazdaságpolitikáit korlátozza a trojka, 
amelyet nem tartanak megfelelően 
elszámoltathatónak;

(4) rámutat, hogy egyes tagállamok
költségvetési és pénzügyi politikáit 
korlátoznia kellett a trojkának, és hogy 
ilyen értelemben nem valósul meg az 
elszámoltathatóság;

Or. de

Módosítás 23
Jean-Paul Gauzès

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) rámutat, hogy egyes tagállamok 
gazdaságpolitikáit korlátozza a trojka,
amelyet nem tartanak megfelelően 
elszámoltathatónak;

(4) rámutat, hogy egyes tagállamok 
gazdaságpolitikáit a trojka határozza meg 
annak fejében, hogy biztosítja számukra a 
működésükhöz és a pénzpiacokhoz való 
hozzáférésükhöz szükséges pénzügyi 
forrásokat; hozzáteszi, hogy mindez 
azonban nem változtat azon, hogy
megfelelően elszámoltathatónak kell 
lenniük;

Or. fr

Módosítás 24
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) rámutat, hogy egyes tagállamok 
gazdaságpolitikáit korlátozza a trojka, 
amelyet nem tartanak megfelelően 
elszámoltathatónak;

(4) rámutat, hogy egyes tagállamok 
gazdaságpolitikáit korlátozza a trojka, 
amelyet nem tartanak megfelelően 
elszámoltathatónak; azon a véleményen 
van, hogy a trojkának rendszeres 
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jelentéstétel formájában be kellene 
számolnia az Európai Parlamentnek; 
kötelezettséget vállal, hogy rendszeres 
javaslatokat tesz a trojka tevékenységére; 

Or. en

Módosítás 25
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) rámutat, hogy egyes tagállamok 
gazdaságpolitikáit korlátozza a trojka, 
amelyet nem tartanak megfelelően 
elszámoltathatónak;

(4) rámutat, hogy egyes tagállamok 
gazdaságpolitikáit korlátozza a trojka, 
amelyet nem tartanak megfelelően 
elszámoltathatónak, és amely nem 
rendelkezik demokratikus legitimitással; 
felkér arra, hogy a trojka megbízatását az 
Európai Parlamenttel folytatott megfelelő 
konzultációt követően hagyják jóvá.

Or. en

Módosítás 26
Ramon Tremosa i Balcells

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) megjegyzi, hogy az új 
gazdaságirányítás szabályainak való 
megfelelésre irányuló államháztartási 
konszolidációs intézkedéseket igazságosan 
kell elosztani a különböző hatóságok 
között, figyelembe véve az általuk nyújtott 
szolgáltatásokat.

Or. en
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Módosítás 27
Werner Langen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a 
Bizottságot, hogy készítsen együttdöntés 
alá tartozó jogalkotási javaslatokat e 
tervezet késedelem nélküli végrehajtása 
céljából;

törölve

Or. de

Módosítás 28
Derk Jan Eppink

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a 
Bizottságot, hogy készítsen együttdöntés 
alá tartozó jogalkotási javaslatokat e 
tervezet késedelem nélküli végrehajtása 
céljából;

(5) tudomásul veszi a Bizottság tervezetét;

Or. en

Módosítás 29
Jean-Paul Gauzès

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a 
Bizottságot, hogy készítsen együttdöntés 

(5) üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a 
Bizottságot, hogy határozzon meg 
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alá tartozó jogalkotási javaslatokat e 
tervezet késedelem nélküli végrehajtása 
céljából;

világosabb lehetőségeket, illetve 
amennyiben jogilag lehetséges és 
politikailag elfogadható, készítsen 
jogalkotási javaslatokat;

Or. fr

Módosítás 30
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a 
Bizottságot, hogy készítsen együttdöntés 
alá tartozó jogalkotási javaslatokat e 
tervezet késedelem nélküli végrehajtása 
céljából;

(5) üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a 
Bizottságot, hogy készítsen együttdöntés 
alá tartozó jogalkotási javaslatokat e 
tervezet késedelem nélküli végrehajtása 
céljából, először és legfőképpen az 
euróövezet számára létrehozott, a 
közösségi módszernek megfelelően 
irányított közös fiskális rendszer 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 31
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a 
Bizottságot, hogy készítsen együttdöntés 
alá tartozó jogalkotási javaslatokat e 
tervezet késedelem nélküli végrehajtása 
céljából;

(5) üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a 
Bizottságot, hogy készítsen együttdöntés 
alá tartozó jogalkotási javaslatokat e 
tervezet késedelem nélküli végrehajtása 
céljából, különösen a közös fiskális 
rendszer létrehozása és a közös 
államadósság-vállalás tekintetében.

Or. en
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Módosítás 32
Jean-Paul Besset
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5). üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a 
Bizottságot, hogy készítsen együttdöntés 
alá tartozó jogalkotási javaslatokat e 
tervezet késedelem nélküli végrehajtása 
céljából;

(5) üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a 
Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb 
készítsen együttdöntés alá tartozó 
jogalkotási javaslatokat e tervezet 
késedelem nélküli végrehajtása céljából;

Or. fr

Módosítás 33
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) rámutat arra, hogy a szerződéses 
megállapodások fogalma, amely a 2012. 
decemberi európai tanácsi 
következtetésekben hivatkozott módon 
csak egyes tagállamokra vonatkozik, azzal 
a veszéllyel jár, hogy jogbizonytalanság 
jön létre;

(6) támogatja új szolidaritási eszközök, 
mint például a „konvergencia- és 
versenyképességi eszköz” létrehozását, 
hogy pénzügyi támogatást nyújtson a 
fenntartható növekedést erősítő 
strukturális reformok kellő időben való 
végrehajtásához, teljes összhangban a 
közösségi módszerrel, a hatályos euórpai 
uniós felügyeleti eljárásokra építve;

Or. en

Módosítás 34
Derk Jan Eppink

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(6) rámutat arra, hogy a szerződéses 
megállapodások fogalma, amely a 2012. 
decemberi európai tanácsi 
következtetésekben hivatkozott módon 
csak egyes tagállamokra vonatkozik, azzal 
a veszéllyel jár, hogy jogbizonytalanság 
jön létre;

(6) úgy véli, hogy a versenyképességre és 
növekedésre irányuló, kölcsönös 
megállapodás tárgyát képező szerződések
fogalma, amely a 2012. decemberi európai 
tanácsi következtetésekben hivatkozott 
módon csak egyes tagállamokra 
vonatkozik, erősítheti a gazdaságpolitika 
felelősségvállalását és hatékonyságát;

Or. en

Módosítás 35
Jean-Paul Gauzès

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) rámutat arra, hogy a szerződéses 
megállapodások fogalma, amely a 2012. 
decemberi európai tanácsi 
következtetésekben hivatkozott módon 
csak egyes tagállamokra vonatkozik, azzal 
a veszéllyel jár, hogy jogbizonytalanság
jön létre;

(6) támogatja a szerződéses 
megállapodások elképzelését, amelyek a 
2012. decemberi európai tanácsi 
következtetésekben hivatkozott módon 
csak egyes tagállamokra vonatkoznak; 
hangsúlyozza, hogy e szerződéseket úgy 
kell megfogalmazni, hogy ne keletkezzen
jogbizonytalanság;

Or. fr

Módosítás 36
Werner Langen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) rámutat arra, hogy a szerződéses 
megállapodások fogalma, amely a 2012. 
decemberi európai tanácsi 

(6) rámutat arra, hogy gondoskodni kell a
jogbiztonságról a szerződéses 
megállapodások fogalmával 
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következtetésekben hivatkozott módon 
csak egyes tagállamokra vonatkozik, azzal 
a veszéllyel jár, hogy jogbizonytalanság 
jön létre;

kapcsolatosan, amely a 2012. decemberi 
európai tanácsi következtetésekben 
hivatkozott módon csak egyes 
tagállamokra vonatkozik;

Or. de

Módosítás 37
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) rámutat arra, hogy a szerződéses 
megállapodások fogalma, amely a 2012. 
decemberi európai tanácsi 
következtetésekben hivatkozott módon 
csak egyes tagállamokra vonatkozik, azzal 
a veszéllyel jár, hogy jogbizonytalanság 
jön létre;

(6) rámutat arra, hogy a szerződéses 
megállapodások fogalma, amely a 2012. 
decemberi európai tanácsi 
következtetésekben hivatkozott módon 
csak egyes tagállamokra vonatkozik, azzal 
a veszéllyel jár, hogy jogbizonytalanság 
jön létre és fokozza az uniós demokratikus 
deficitet, amennyiben nem párosítják 
uniós szinten a legitimitás és 
elszámoltathatóság megfelelő 
átruházásával;

Or. en

Módosítás 38
Jean-Paul Besset
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) rámutat arra, hogy a szerződéses 
megállapodások fogalma, amely a 2012. 
decemberi európai tanácsi 
következtetésekben hivatkozott módon 
csak egyes tagállamokra vonatkozik, azzal 
a veszéllyel jár, hogy jogbizonytalanság 

(6) rámutat arra, hogy a szerződéses 
megállapodások fogalma, amely a 2012. 
decemberi európai tanácsi 
következtetésekben hivatkozott módon 
csak egyes tagállamokra vonatkozik, azzal 
a veszéllyel jár, hogy jogbizonytalanság és 
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jön létre; demokratikus deficit jön létre az átlátható 
eljárások hiánya miatt;

Or. fr

Módosítás 39
Jean-Paul Gauzès

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) úgy véli, hogy a saját forrásokkal, 
illetve a munkavállalói mobilitással és az 
euróövezeti költségvetéssel kapcsolatos 
munkát fel kell gyorsítani annak 
érdekében, hogy optimális valutaövezetet 
hozzanak létre;

törölve

Or. fr

Módosítás 40
Derk Jan Eppink

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) úgy véli, hogy a saját forrásokkal, 
illetve a munkavállalói mobilitással és az 
euróövezeti költségvetéssel kapcsolatos 
munkát fel kell gyorsítani annak 
érdekében, hogy optimális valutaövezetet 
hozzanak létre;

(7) úgy véli, hogy további intézkedések 
szükségesek az egységes piac 
elmélyítésének elősegítéséhez és 
integritása védelméhez;

Or. en

Módosítás 41
Sari Essayah
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) úgy véli, hogy a saját forrásokkal, 
illetve a munkavállalói mobilitással és az
euróövezeti költségvetéssel kapcsolatos 
munkát fel kell gyorsítani annak 
érdekében, hogy optimális valutaövezetet 
hozzanak létre;

(7) úgy véli, hogy a munkavállalói 
mobilitással és a szolgáltatások belső 
piacával – különösen az egységes digitális 
piaccal – kapcsolatos munkát fel kell 
gyorsítani.

Or. en

Módosítás 42
Werner Langen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) úgy véli, hogy a saját forrásokkal, 
illetve a munkavállalói mobilitással és az
euróövezeti költségvetéssel kapcsolatos 
munkát fel kell gyorsítani annak 
érdekében, hogy optimális valutaövezetet 
hozzanak létre;

(7) úgy véli, hogy gondoskodni kell a
jogbiztonságról a saját források kérdése
tekintetében, amelynek terén előre kell 
lépni felelős euróövezeti költségvetés 
létrehozásának céljából;

Or. de

Módosítás 43
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) úgy véli, hogy a saját forrásokkal, 
illetve a munkavállalói mobilitással és az 
euróövezeti költségvetéssel kapcsolatos 
munkát fel kell gyorsítani annak 
érdekében, hogy optimális valutaövezetet 

(7) szükségesnek tartja az EU saját 
forrásai rendszerének teljes átdolgozását, 
beleértve a pénzügyi tranzakciós adó és a 
héa reformját;  úgy véli, hogy a 
munkavállalói mobilitással és az 
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hozzanak létre; euróövezeti költségvetéssel kapcsolatos 
munkát fel kell gyorsítani annak 
érdekében, hogy optimális valutaövezetet 
hozzanak létre;

Or. en

Módosítás 44
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) úgy véli, hogy a saját forrásokkal, 
illetve a munkavállalói mobilitással és az 
euróövezeti költségvetéssel kapcsolatos 
munkát fel kell gyorsítani annak 
érdekében, hogy optimális valutaövezetet 
hozzanak létre;

(7) úgy véli, hogy fel kell gyorsítani –
többek között a pénzügyi tranzakciós adót 
magukban foglaló intézkedésekkel – a
saját forrásokkal, illetve a munkavállalói 
mobilitással, a szociális paktummal, az 
euróövezeti költségvetéssel, az európai 
kincstárral és a közös államadósság-
vállalással kapcsolatos munkát annak 
érdekében, hogy optimális valutaövezetet 
hozzanak létre;

Or. en

Módosítás 45
Jean-Paul Besset
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) úgy véli, hogy a saját forrásokkal, 
illetve a munkavállalói mobilitással és az 
euróövezeti költségvetéssel kapcsolatos 
munkát fel kell gyorsítani annak 
érdekében, hogy optimális valutaövezetet 
hozzanak létre;

(7) úgy véli, hogy a saját forrásokkal, 
illetve az aszimmetrikus hatású 
megrázkódtatások leküzdésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozásával, továbbá a 
munkavállalói mobilitással és az 
euróövezeti költségvetéssel kapcsolatos 
munkát jelentősen fel kell gyorsítani annak 
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érdekében, hogy optimális valutaövezetet 
hozzanak létre;

Or. fr

Módosítás 46
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) emlékeztet rá, hogy még sokat kell 
tenni azért, hogy az egységes piac teljesen 
működőképessé váljon;

Or. en

Módosítás 47
Derk Jan Eppink

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és 
monetáris uniót hoz létre, amelynek 
pénzneme az euró”, illetve az 
eurócsoportról szóló 14. számú 
jegyzőkönyv értelmében „külön 
rendelkezéseket szükséges megállapítani 
az azon tagállamok közötti megerősített 
párbeszéd érdekében, amelyek pénzneme 
az euró, mindaddig, amíg az euró az Unió 
valamennyi tagállamának pénznemévé 
nem válik”; ha e feltehetően átmeneti 
helyzet továbbra is fennáll, a jelenlegi 
euróövezet, illetve a csatlakozás mellett 
elkötelezett tagállamok megfelelő 
elszámoltathatóságát az Európai 

(8) hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és 
monetáris uniót hoz létre, amelynek 
pénzneme az euró”, és az EUSZ uniós 
intézményként határozza meg az Európai 
Parlamentet; úgy véli ezért, hogy az 
Európai Parlament megfelelő helyszín az 
euróövezet elszámolthathatósága 
tekintetében, kiemeli, hogy az Európai 
Parlamentnek meg kell akadályoznia a
tagállamok közötti együttműködés 
ellenőrzésének széttöredezését;
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Parlamenten belül fejleszteni kell.

Or. en

Módosítás 48
Werner Langen

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és 
monetáris uniót hoz létre, amelynek 
pénzneme az euró”, illetve az 
eurócsoportról szóló 14. számú 
jegyzőkönyv értelmében „külön 
rendelkezéseket szükséges megállapítani az 
azon tagállamok közötti megerősített 
párbeszéd érdekében, amelyek pénzneme 
az euró, mindaddig, amíg az euró az Unió 
valamennyi tagállamának pénznemévé nem 
válik”; ha e feltehetően átmeneti helyzet 
továbbra is fennáll, a jelenlegi euróövezet, 
illetve a csatlakozás mellett elkötelezett 
tagállamok megfelelő elszámoltathatóságát 
az Európai Parlamenten belül fejleszteni 
kell.

(8) hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és 
monetáris uniót hoz létre, amelynek 
pénzneme az euró”, illetve az 
eurócsoportról szóló 14. számú 
jegyzőkönyv értelmében „külön 
rendelkezéseket szükséges megállapítani az 
azon tagállamok közötti megerősített 
párbeszéd érdekében, amelyek pénzneme 
az euró, mindaddig, amíg az euró az Unió 
valamennyi tagállamának pénznemévé nem 
válik”; úgy véli, hogy a jelenlegi 
euróövezet, illetve a csatlakozás mellett 
elkötelezett tagállamok megfelelő 
elszámoltathatóságát az Európai Parlament 
– vezető szerepben történő – bevonásával
fejleszteni kell;

Or. de

Módosítás 49
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és 
monetáris uniót hoz létre, amelynek 
pénzneme az euró”, illetve az 

(8) hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és 
monetáris uniót hoz létre, amelynek 
pénzneme az euró”, illetve az 
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eurócsoportról szóló 14. számú 
jegyzőkönyv értelmében „külön 
rendelkezéseket szükséges megállapítani az 
azon tagállamok közötti megerősített 
párbeszéd érdekében, amelyek pénzneme 
az euró, mindaddig, amíg az euró az Unió 
valamennyi tagállamának pénznemévé nem 
válik”; ha e feltehetően átmeneti helyzet 
továbbra is fennáll, a jelenlegi euróövezet, 
illetve a csatlakozás mellett elkötelezett 
tagállamok megfelelő elszámoltathatóságát 
az Európai Parlamenten belül fejleszteni 
kell.

eurócsoportról szóló 14. számú 
jegyzőkönyv értelmében „külön 
rendelkezéseket szükséges megállapítani az 
azon tagállamok közötti megerősített 
párbeszéd érdekében, amelyek pénzneme 
az euró, mindaddig, amíg az euró az Unió 
valamennyi tagállamának pénznemévé nem 
válik”; a jelenlegi euróövezet, illetve a 
csatlakozás mellett elkötelezett tagállamok 
megfelelő elszámoltathatóságát az Európai 
Parlamenten belül fejleszteni kell.

Or. en

Módosítás 50
George Sabin Cutaş

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és 
monetáris uniót hoz létre, amelynek 
pénzneme az euró”, illetve az 
eurócsoportról szóló 14. számú 
jegyzőkönyv értelmében „külön 
rendelkezéseket szükséges megállapítani az 
azon tagállamok közötti megerősített 
párbeszéd érdekében, amelyek pénzneme 
az euró, mindaddig, amíg az euró az Unió 
valamennyi tagállamának pénznemévé nem 
válik”; ha e feltehetően átmeneti helyzet 
továbbra is fennáll, a jelenlegi euróövezet, 
illetve a csatlakozás mellett elkötelezett 
tagállamok megfelelő elszámoltathatóságát 
az Európai Parlamenten belül fejleszteni 
kell.

(8) hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és 
monetáris uniót hoz létre, amelynek 
pénzneme az euró”, illetve az 
eurócsoportról szóló 14. számú 
jegyzőkönyv értelmében „külön 
rendelkezéseket szükséges megállapítani az 
azon tagállamok közötti megerősített 
párbeszéd érdekében, amelyek pénzneme 
az euró, mindaddig, amíg az euró az Unió 
valamennyi tagállamának pénznemévé nem 
válik”; ha e feltehetően átmeneti helyzet 
továbbra is fennáll, a jelenlegi euróövezet, 
illetve a csatlakozás mellett elkötelezett 
tagállamok megfelelő elszámoltathatóságát 
az Európai Parlamenten belül fejleszteni 
kell; javasolja az euróövezet kérdéseivel 
foglalkozó albizottság létrehozását, amely 
az összes európai parlamenti képviselő 
előtt nyitott; nem támogatja az Európai 
Parlament szavazási feladatainak 
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megkettőzését vagy a Parlament 
megosztását, ami ellentétes lenne az 
EUSZ 10. és 14. cikkében foglaltakkal;

Or. en

Módosítás 51
Jean-Paul Besset
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és 
monetáris uniót hoz létre, amelynek 
pénzneme az euró”, illetve az 
eurócsoportról szóló 14. számú 
jegyzőkönyv értelmében „külön 
rendelkezéseket szükséges megállapítani az 
azon tagállamok közötti megerősített 
párbeszéd érdekében, amelyek pénzneme 
az euró, mindaddig, amíg az euró az Unió 
valamennyi tagállamának pénznemévé nem 
válik”; ha e feltehetően átmeneti helyzet 
továbbra is fennáll, a jelenlegi euróövezet, 
illetve a csatlakozás mellett elkötelezett
tagállamok megfelelő 
elszámoltathatóságát az Európai 
Parlamenten belül fejleszteni kell.

(8) hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és 
monetáris uniót hoz létre, amelynek 
pénzneme az euró”, illetve az 
eurócsoportról szóló 14. számú 
jegyzőkönyv értelmében „külön 
rendelkezéseket szükséges megállapítani az 
azon tagállamok közötti megerősített 
párbeszéd érdekében, amelyek pénzneme 
az euró, mindaddig, amíg az euró az Unió 
valamennyi tagállamának pénznemévé nem 
válik”; ha e feltehetően átmeneti helyzet 
továbbra is fennáll, az Európai 
Parlamenten belül fontolóra kell venni 
olyan vitafórumok és demokratikus 
felügyeleti mechanizmusok létrehozását 
az eljárások, eszközök és jogi 
rendelkezések tekintetében, amelyek 
kizárólag a jelenlegi euróövezet, illetve a 
csatlakozás mellett elkötelezett
tagállamokra vonatkoznak.

Or. fr

Módosítás 52
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(8a) ezért felkér egy olyan albizottság 
azonnali létrehozására az Európai 
Parlamentben, amelynek feladata 
kifejezetten az euróövezeti ügyekre 
vonatkozó ellenőrzés lesz;

Or. en


