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Módosítás 7
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. pt

Indokolás

A Stabilitási Paktum következményei egyértelműek. Az alábbiakra van szükség: 
– a Stabilitási Paktumot vissza kell vonni, és a foglalkoztatásról és szociális fejlődésről szóló 
valódi paktummal kell helyettesíteni;
– a strukturális alapok és a kohéziós alap fokozott támogatása révén meg kell erősíteni a 
gazdasági és társadalmi kohéziót; 
– létre kell hozni egy Szolidaritási Alapot az euróövezet költségvetési többlettel rendelkező 
országainak hozzájárulásaiból, olyan országok támogatása érdekében, melyek a termelés, az 
alapvető közszolgáltatások, a jogokkal járó munkahelyek teremtése és a szegénység 
felszámolása tekintetében nehézségekkel küzdenek;
– prioritást kell biztosítani a szociális mutatók, a foglalkoztatás és méltányos fizetés, a 
társadalmi jólét és az esélyegyenlőség számára.

Módosítás 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 9
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
–
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Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 10
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Szükséges, hogy a gazdasági és 
monetáris unió működésének első évtizede 
alatt szerzett tapasztalatokra építsünk. A 
közelmúlt gazdasági fejleményei Unió-
szerte új kihívások elé állították a 
költségvetési politikát, és rávilágítottak 
mindenekelőtt arra, hogy egységes 
követelményekre van szükség a tagállamok 
költségvetési keretének kialakítására 
vonatkozó szabályok és eljárások 
tekintetében. Különösen azt szükséges 
pontosítani, mit kell tenniük a nemzeti 
hatóságoknak ahhoz, hogy megfeleljenek a 
Szerződésekhez csatolt, a túlzott hiány 
esetén követendő eljárásról szóló (12. 
számú) jegyzőkönyv rendelkezéseinek és 
különösen a jegyzőkönyv 3. cikkének.

(1) Szükséges, hogy a gazdasági és 
monetáris unió működésének első évtizede 
alatt szerzett tapasztalatokra építsünk. A 
közelmúlt gazdasági fejleményei Unió-
szerte új kihívások elé állították a 
költségvetési politikát, és rávilágítottak 
mindenekelőtt arra, hogy egységes 
követelményekre van szükség a tagállamok 
költségvetési keretének kialakítására 
vonatkozó szabályok és eljárások 
tekintetében. Különösen azt szükséges 
pontosítani, mit kell tenniük a nemzeti 
hatóságoknak ahhoz, hogy megfeleljenek a 
Szerződésekhez csatolt, a túlzott hiány 
esetén követendő eljárásról szóló (12.) 
jegyzőkönyv rendelkezéseinek és 
különösen a jegyzőkönyv 3. cikkének, 
valamint az Európai Tanács által 
elfogadott stratégiák és szakpolitikai 
célkitűzések végrehajtására tett 
kötelezettségvállalásaiknak.

Or. en
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Módosítás 11
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15 a) Szorosabb kapcsolatot kell 
létrehozni a Stabilitási és Növekedési 
Paktum, a makrogazdasági eszközök, az 
integrált iránymutatások és a nemzeti 
reformprogramok között azáltal, hogy 
koherens módon kerülnek bemutatásra, és 
ez megkívánja, hogy a nemzeti 
költségvetések a különböző kategóriák 
kiadásai tekintetében a Bizottság által 
elkészítendő minta révén 
összehasonlíthatók legyenek.

Or. en

Módosítás 12
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv meghatározza a tagállamok 
költségvetési keretének azon jellemzőire 
vonatkozó részletes szabályokat, amelyek a 
túlzott hiány esetén követendő eljárás 
hatékonyságának biztosításához 
szükségesek.

Ez az irányelv meghatározza a tagállamok 
költségvetési keretének azon jellemzőire 
vonatkozó részletes szabályokat, amelyek a 
nemzeti költségvetések 
összehasonlíthatóságának és a túlzott 
hiány esetén követendő eljárás 
hatékonyságának, valamint a tagállamok 
saját maguk számára meghatározott 
politikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulása megfelelő ellenőrzésének
biztosításához szükségesek.

Or. en
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Módosítás 13
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a költségvetési folyamat elemei 
átláthatóságának fokozását célzó elemzésre 
vonatkozó szabályok, ideértve többek 
között a független nemzeti költségvetési 
hivatalok vagy más, a költségvetési 
politika területén tevékeny intézmények 
megbízását;

f) a költségvetési összetétel és folyamat 
elemei átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának fokozását célzó 
elemzésre vonatkozó szabályok, ideértve 
többek között a független nemzeti 
költségvetési hivatalok vagy más, a 
költségvetési politika területén tevékeny 
intézmények megbízását;

Or. en

Módosítás 14
David Casa

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok olyan számszerű 
költségvetési szabályokkal rendelkeznek, 
amelyek hatékonyan elősegítik a 
Szerződésből eredő kötelezettségeik 
teljesítését a költségvetési szakpolitika 
terén. E szabályok különösen a 
következőket tartalmazzák:

A tagállamok olyan számszerű 
költségvetési szabályokkal rendelkeznek, 
amelyek hatékonyan elősegítik az 
EUMSZ-ből eredő kötelezettségeik 
teljesítését a költségvetési szakpolitika 
terén, és közben mozgásteret is 
biztosítanak az Unió növekedéssel és 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő 
strukturális reformok számára. E 
szabályok különösen a következőket 
tartalmazzák:

Or. en
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Módosítás 15
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk– -1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A Bizottság elkészít egy mintát, amely 
a nemzeti költségvetésekben biztosítja a 
különböző kategóriák kiadásainak 
összehasonlíthatóságát.

Or. en

Módosítás 16
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk– 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok hatékony középtávú 
költségvetési keretet hoznak létre, amely 
gondoskodik a legalább hároméves fiskális 
tervezési horizont elfogadásáról annak 
biztosítása érdekében, hogy a nemzeti 
fiskális tervezés többéves megközelítést 
alkalmazzon.

1. A bizottsági minta alapján a tagállamok 
hatékony középtávú költségvetési keretet 
határoznak meg, amely legalább 
hároméves költségvetés-tervezési 
időhorizont elfogadását írja elő, biztosítva 
ezzel azt, hogy a tagállami költségvetési 
tervezés többéves költségvetés-tervezési 
megközelítést kövessen.

Or. en

Módosítás 17
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kimutatás a kormány középtávú 
prioritásairól, főbb kiadási és bevételi 

c) kimutatás a kormány középtávú 
prioritásairól, főbb kiadási és bevételi 
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tételek, valamint az államháztartás 
alszektorai szerinti bontásban; a kimutatás 
láthatóvá teszi, hogyan érhető el a 
középtávú költségvetési célkitűzés 
irányába történő kiigazítás, összehasonlítva 
a változatlan politika feltételezése melletti 
előrejelzésekkel.

tételek, valamint az államháztartás 
alszektorai szerinti bontásban; a kimutatás 
láthatóvá teszi, hogyan érhető el a 
középtávú költségvetési célkitűzés 
irányába történő kiigazítás, összehasonlítva 
a változatlan politika feltételezése melletti 
előrejelzésekkel, valamint hogyan 
valósulnak meg az Európai Tanács által 
meghatározott szakpolitikai célkitűzések 
irányában tett előrelépések.

Or. en

Módosítás 18
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.

Ez az irányelv akkor lép hatályba, amikor 
helyreállnak a szokványos gazdasági 
körülmények, és amikor a pénzügyi 
piacok hatékony szabályozása biztosítja, 
hogy az államkötvények többé nem 
képezik spekuláció tárgyát.

Or. en


