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Módosítás 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasítási javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 18
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasítási javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. pt

Indokolás

A Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) következményei egyértelműek. A következőkre van 
szükség:
- az SNP visszavonása, és annak egy valódi foglalkoztatási és társadalmi fejlődési paktummal 
való helyettesítése,
- a gazdasági és társadalmi kohézió fokozása további strukturális és kohéziós pénzeszközök 
révén,
- egy szolidaritási alap létrehozása, az euroövezet államháztartási többlettel rendelkező 
országainak hozzájárulásával, a nehéz helyzetben lévő országok megsegítésére, a termelés, az 
alapvető közszolgáltatások, a munkavállalói jogokat biztosító munkahelyek teremtése, 
valamint a szegénység felszámolása érdekében,
- a szociális mutatók, a méltó foglalkoztatás és bérezés, valamint a társadalmi jólét és az 
esélyegyenlőség előtérbe helyezése.
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Módosítás 19
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasítási javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 20
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további szankciókra van 
szükség. Ezeknek a szankcióknak
fokozniuk kell az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének hitelességét.

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további segítségnyújtásra van 
szükség. Az esetleges szankciók nem 
sérthetik az Unió politikai szolidaritását és 
a tagállamokban a társadalmi kohéziót. 
Az ösztönzőknek fokozniuk kell a 
monetáris unió hitelességét, és 
csökkenteniük kell az államadósság 
túlzott költségeit.

Or. en

Módosítás 21
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet rendelkezései teljes 
mértékben összeegyeztethetők az EUMSz. 
horizontális rendelkezéseivel, azaz a 7., 8., 
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9., 10. és 11. cikkel, valamint a 26. 
jegyzőkönyv rendelkezéseivel és a 153. 
cikk (5) bekezdésével.

Or. en

Módosítás 22
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A költségvetési felügyeleti keretnek 
minden esetben – de különösen a 
gazdasági és társadalmi hanyatlás idején 
– támogatnia kell az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos célkitűzéseit 
és szükségleteit; e támogatást az egyes 
tagállamok sajátos prioritásainak és 
igényeinek tiszteletben tartása mellett a 
fenntartható növekedésre, a társadalmi 
kohézió védelmére és a 
munkahelyteremtés ösztönzésére irányuló 
hatékony erőfeszítéseknek kell kísérniük.

Or. en

Módosítás 23
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euro, ösztönözniük
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó 
segítségnyújtásnak és ösztönzőknek, 
amelyek pénzneme az euro, biztosítaniuk 
kell a megfelelő és prudens költségvetési 
politikát. A prudens költségvetési 
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kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

politikának biztosítania kell, hogy az 
államháztartási kiadások növekedésének 
mértéke rendes esetben nem lépi túl a 
bruttó hazai termék (GDP) növekedésének 
prudens középtávú mértékét, kivéve, ha a 
túllépést az államháztartási bevételek 
növelése ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

Or. en

Módosítás 24
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A prudens költségvetési politikával 
eredményesen meg kell valósítani és fenn 
kell tartani a középtávú költségvetési 
célkitűzést. A költségvetési egyenlegre 
vonatkozó középtávú költségvetési 
célkitűzés betartása lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy az 
államháztartási hiányra vonatkozóan a 
GDP 3%-ában meghatározott 
referenciaérték tekintetében biztonsági 
tartalékkal rendelkezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és 
ugyanakkor legyen költségvetési 
mozgásterük, különös tekintettel az állami 
beruházási igényekre.

(6) A prudens költségvetési politikával 
eredményesen meg kell valósítani és fenn 
kell tartani a középtávú költségvetési 
célkitűzést. A költségvetési egyenlegre 
vonatkozó középtávú költségvetési 
célkitűzés betartása lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy az 
államháztartási hiányra vonatkozóan a 
GDP 3%-ában, az államadósságra 
vonatkozóan pedig a GDP 60%-ában 
meghatározott referenciaértékek
tekintetében biztonsági tartalékkal 
rendelkezzenek annak érdekében, hogy 
biztosítsák a gyors előrelépést a 
fenntarthatóság felé és ugyanakkor legyen 
költségvetési mozgásterük, különös 
tekintettel az állami beruházási igényekre.

Or. de
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Módosítás 25
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a prudens költségvetési 
politika ösztönzőjét a kamatozó letét 
elhelyezésének kötelezettsége alkotja, 
amelyet átmenetileg azon – euro 
pénznemmel rendelkező – tagállam 
számára írnak elő, amelynek előrehaladása 
nem elégséges a költségvetési 
konszolidáció terén. Ez akkor következne 
be, ha a tagállam a Bizottságtól kapott első 
figyelmeztetést követően továbbra is olyan 
magatartást mutat, amely – bár nem 
egyenértékű a túlzott hiány tilalmának 
megszegésével – nem prudens és 
potenciálisan káros a gazdasági és 
monetáris uniós zavartalan működésére 
nézve, és a Tanács ezért a Szerződés 121. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást bocsát ki.

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a prudens költségvetési 
politika ösztönzőjét a kamatozó letét 
elhelyezésének kötelezettsége alkotja, 
amelyet átmenetileg azon – euro 
pénznemmel rendelkező – tagállam 
számára írnak elő, amelynek előrehaladása 
nem elégséges a költségvetési 
konszolidáció terén. Ez akkor következne 
be, ha a tagállam a Bizottságtól kapott első 
figyelmeztetést követően továbbra is olyan 
magatartást mutat, amely – bár nem 
egyenértékű a túlzott hiány vagy a túl 
magas államadósság tilalmának 
megszegésével – nem prudens és 
potenciálisan káros a gazdasági és 
monetáris uniós zavartalan működésére 
nézve, és a Tanács ezért a Szerződés 121. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást bocsát ki.

Or. de

Módosítás 26
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankciók 
formája, amelyek pénzneme az euro, nem 
kamatozó letét elhelyezésére irányuló 
kötelezettség a túlzott hiány fennállását 
megállapító tanácsi határozathoz 

(9) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában az azokra a
tagállamokra vonatkozó szankciók 
formája, amelyek pénzneme az euro, nem 
kamatozó letét elhelyezésére irányuló 
kötelezettség a túlzott hiány vagy túl 
magas államadósság fennállását 
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kapcsolódóan, és pénzbírság fizetésére 
irányuló kötelezettség abban az esetben, ha 
nem teljesítették a túlzott költségvetési 
hiány megszüntetésére vonatkozó tanácsi 
ajánlást. Ezeket a szankciókat attól 
függetlenül elő kell írni, hogy előírtak-e 
már korábban az érintett tagállam számára 
kamatozó letétet.

megállapító tanácsi határozathoz 
kapcsolódóan, és pénzbírság fizetésére 
irányuló kötelezettség abban az esetben, ha 
nem teljesítették a túlzott költségvetési 
hiány vagy túl magas államadósság 
megszüntetésére vonatkozó tanácsi 
ajánlást. Ezeket a szankciókat attól 
függetlenül elő kell írni, hogy előírtak-e 
már korábban az érintett tagállam számára 
kamatozó letétet.

Or. de

Módosítás 27
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági körülmények miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését.

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az Európai 
Parlament javaslata vagy az érintett 
tagállam kérelme alapján csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági és társadalmi körülmények 
miatt is javasolhassa a szankció 
nagyságának csökkentését vagy törlését.

Or. en

Módosítás 28
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat fel kell osztani a túlzott 
hiánnyal nem rendelkező és a túlzott 
egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárás alá sem vont azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euro.

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
vagy túl magas államadósság 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat az állandó válságkezelési 
mechanizmusnak (Európai Monetáris 
Alapnak) kell kiutalni. Az Európai 
Monetáris Alap létrehozásáig a 
pénzbírságokat az európai pénzügyi 
stabilitási eszközre írják jóvá.

Or. de

Módosítás 29
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat fel kell osztani a túlzott 
hiánnyal nem rendelkező és a túlzott 
egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárás alá sem vont azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euro.

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait az Unió hosszú távú 
beruházási és munkahelyteremtési 
célkitűzéseinek támogatására kell 
felhasználni, különösen az Unió 
legszegényebb régióiban.

Or. en

Módosítás 30
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet - cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szankciók a Stabilitási és Növekedési Szankciók és ösztönzők a Stabilitási és 
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Paktum prevenciós ágában Növekedési Paktum prevenciós ágában

Or. en

Módosítás 31
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
-3 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-3 cikk (új)
Közös eurókötvények

(1) Az euróövezetben a közös 
eurókötvényeket kell létrehozni, a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak való 
megfelelés erősítése, valamint a 
konvergencia és a gazdaságpolitikai 
koordináció fokozása céljából.
Az eurókötvényeket piaci áron és/vagy 
diszkontált áron a létező 
államkötvényekért cserébe vagy pedig az 
államkötvények helyett bocsátják ki.
Ezek a közös kötvények különösen az 
államadósság-rendezési tervek és 
különösen az európai stabilitási 
mechanizmus keretében a megfelelő 
diszkontálás mellett történő 
értékpapírcserére tett ajánlatok esetében 
kerülnének felhasználásra.
(2) A közös eurókötvények kibocsátásában 
való részvétel a megreformált Stabilitási 
és Növekedési Paktum betartásától függ, 
és erről a Bizottság ajánlása alapján a 
Tanács dönt.
(3) A közös eurókötvények az egyes 
résztvevő tagállamok GDP-arányosan 
kifejezett államadósságának legfeljebb 
60%-át vonhatják össze. A közös 
adósságot az egyes tagállamok által
kibocsátott adósságpapírok elé sorolják.
(4) Az eurókötvények kibocsátásának 
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megbízható intézményi és közigazgatási 
berendezkedésen kell alapulnia, a 
tagállamokban jelenleg az államadósságot 
kezelő ügynökségek legmagasabb szintű 
normái és bevett gyakorlatai szerint.

Or. en

Módosítás 32
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós vagy
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés 
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva kamatozó letét 
elhelyezéséről határoz. A határozatot a 
Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós és
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés 
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A határozatot 
a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács egyszerű többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Módosítás 33
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét összege az érintett tagállam előző évi 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét összege az érintett tagállam előző évi 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,01%-a.

Or. en

Módosítás 34
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított 60 napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

Or. en

Módosítás 35
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 a. cikk
Fiskális konvergencia

(1) A Bizottság 2011 végéig következetes 
jogalkotási javaslatcsomagot terjeszt elő, 
hogy egy kész közös európai fiskális 
keretrendszert kínáljon a konvergencia, a 
jó szabályozás és a tisztességes verseny 
biztosítása érdekében.
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(2) A csomag a következőkből fog állni:
a) általános rendelkezések a közös 
konszolidált társasági adóalapról, 
valamint a társasági adó minimális 
kulcsáról, amelyet fokozatosan 25% felé 
kell közelíteni;
b) általános rendelkezések a fiskális 
együttműködés erősítése érdekében, hogy 
az egy teljesen automatikus 
információcserévé váljon, továbbá az 
adóelkerülés elleni küzdelem erősítése;
c) a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó 
az euróövezetben;
d) a környezetvédelmi adók koordinált 
bevezetése;
e) pénzügyi tevékenységekre kivetett adó 
az intézmény mérete és a fedezetlen rövid 
távú finanszírozás szintje tekintetében;
f) országonkénti kötelező adatszolgáltatási 
rendszer a társaságok jövedelméről és az 
azután fizetett adóról, valamint 
automatikus információcsere.

Or. en

Módosítás 36
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva nem kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A határozatot 
a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány vagy túl magas államadósság áll 
fenn, a Tanács a Bizottság javaslata alapján 
eljárva nem kamatozó letét elhelyezéséről 
határoz. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
tíz napon belül minősített többséggel a 
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elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

javaslat elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. de

Módosítás 37
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva nem kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A határozatot 
a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva és az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően nem kamatozó letét 
elhelyezéséről határoz. A határozatot a 
Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított 30 napon belül 
egyszerű többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Módosítás 38
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,01%-a.
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Or. en

Módosítás 39
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A túlzott hiány vagy túl magas 
államadósság miatt indított eljárás 
időtartamától és súlyától függően a nem 
kamatozó letét egy meghatározott 
százalékos mértékkel nő. A pontos eljárást 
a Bizottság a Tanáccsal együttműködve 
határozza meg.

Or. de

Módosítás 40
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (6) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a nem kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági vagy 
társadalmi körülmények miatt vagy az 
érintett tagállam által a Szerződés 126. 
cikke (6) bekezdésének megfelelő tanácsi 
határozat elfogadásától számított 60 napon 
belül a Bizottságnak címzett, indokolással 
ellátott kérelem nyomán javasolhatja a nem 
kamatozó letét összegének csökkentését 
vagy törlését.

Or. en
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Módosítás 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
tíz napon belül minősített többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz.. A Tanács 
a Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A Szerződés 153. cikke 
tekintetében nem szabnak ki pénzbírságot, 
ha a bírság a közszektorban folytatott 
bértárgyalásra és/vagy kollektív 
tárgyalásra vonatkozó ajánláshoz 
kapcsolódik. A határozatot a Tanács 
minősített többséggel fogadja el. A Tanács 
a Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Indokolás

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’.
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Módosítás 42
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva határoz
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
tíz napon belül minősített többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz.. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket, és 
átfogó magyarázatot sem adott a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően határozhat arról, 
hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A Szerződés 153. cikke 
tekintetében nem szabnak ki pénzbírságot, 
ha a bírság a közszektorban folytatott 
bértárgyalásra és/vagy kollektív 
tárgyalásra vonatkozó ajánláshoz 
kapcsolódik. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
30 napon belül egyszerű többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz.. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Módosítás 43
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Tanács ajánlásának súlyos, 
ismételt vagy folyamatos megsértése 
esetén kilátásba lehet helyezni a 
strukturális alapokból fizetendő források 
jövőre nézve történő megvonását. A 
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forrásmegvonás pontos eljárását a 
Tanáccsal együttműködve a Bizottság 
határozza meg.

Or. de

Módosítás 44
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kamatok és a pénzbírságok felosztása A kamatok és a pénzbírságok 
felhasználása

Or. en

Módosítás 45
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. 
cikkében említett egyéb bevételeket 
képeznek és azokat a Szerződés 126. cikke 
(6) bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 
értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani.

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatait az állandó 
válságkezelési mechanizmusnak (Európai 
Monetáris Alap) kell kiutalni. Az Alap 
létrehozásáig a pénzbírságokat az európai 
pénzügyi stabilitási eszközre kell jóváírni.

Or. de
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Módosítás 46
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. cikkében 
említett egyéb bevételeket képeznek és 
azokat a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 
értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani.

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. cikkében 
említett egyéb bevételeket képeznek és 
azokat az Unió hosszú távú beruházási és 
munkahelyteremtési célkitűzéseinek 
támogatására kell felhasználni, különösen 
az Unió legszegényebb régióiban.

Or. en

Módosítás 47
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
[…] napon lép hatályba.

Ez a rendelet akkor lép hatályba, amikor a 
rendes gazdasági körülmények 
helyreálltak, és amint a pénzpiacok 
hatékony szabályozásával biztosított, hogy 
az államkötvények többé ne képezzék 
spekuláció tárgyát.

Or. en


