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Módosítás 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 21
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. pt

Indokolás

A Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) következményei egyértelműek. A következők 
szükségesek:
- az SNP hatályon kívül helyezése, és annak egy valódi foglalkoztatási és társadalmi fejlődési 
paktummal való helyettesítése,
- a gazdasági és társadalmi kohézió fokozása a strukturális és kohéziós alapok további 
igénybevételével;
- egy szolidaritási alap létrehozása az euróövezet költségvetési többlettel rendelkező 
országainak hozzájárulásával, a nehéz helyzetben lévő országok megsegítése, a termelés, az 
alapvető közszolgáltatások és a munkavállalói jogokat biztosító munkahelyek létrehozásának 
támogatása, valamint a szegénység felszámolása érdekében;
- a szociális mutatók, a tisztességes foglalkoztatás és bérezés, valamint a szociális jólét és az 
esélyegyenlőség előtérbe helyezése.
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Módosítás 22
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A túlzott hiány fennállásának a 
hiánykritérium alapján történő 
megállapítása és az ahhoz vezető lépések 
során szükség van a Szerződés 126. 
cikkének (3) bekezdése alapján készült 
jelentés által vizsgált érdemleges tényezők 
teljes körének figyelembevételére, ha az 
államadósságnak a bruttó hazai 
termékhez viszonyított aránya nem 
haladja meg a referenciaértéket.

törölve

Or. en

Indokolás

A (8) preambulumbekezdés ellentétben áll a (7) preambulumbekezdéssel és a Szerződés 126. 
cikkével (figyelembe vesz „minden egyéb érdemleges tényezőt”).
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Módosítás 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az eredményes intézkedések 
értékelését megkönnyíti, ha viszonyítási 
alapként szolgál az államháztartási 
kiadásokra vonatkozó célok betartása, 
összefüggésben a tervezett egyedi bevételi
intézkedések végrehajtásával.

(11) Az eredményes intézkedések 
értékelését megkönnyíti, ha viszonyítási 
alapként szolgál az államháztartási 
kiadásokra és az adóbevételekre vonatkozó 
célok betartása, összefüggésben a tervezett 
egyedi intézkedések végrehajtásával.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az államháztartás konszolidációja a kiadások ellenőrzésére és a 
bevételek előteremtése terén egyaránt végbemenjen annak érdekében, hogy a rendezett 
államháztartás megteremtésének lehetőségei ne maradjanak kihasználatlanok.

Módosítás 25
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az eredményes intézkedések 
értékelését megkönnyíti, ha viszonyítási 
alapként szolgál az államháztartási 
kiadásokra vonatkozó célok betartása, 
összefüggésben a tervezett egyedi bevételi 
intézkedések végrehajtásával.

(11) Az eredményes intézkedések 
értékelését megkönnyíti, ha viszonyítási 
alapként szolgál az államháztartási 
kiadásokra és az adóbevételekre vonatkozó 
célok betartása, összefüggésben egyéb
tervezett egyedi bevételi intézkedések 
végrehajtásával.

Or. en
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Módosítás 26
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) E rendelet rendelkezései teljes 
mértékben összhangban vannak az 
EUMSz. horizontális záradékaival, 
nevezetesen a 7., 8., 9., 10. és 11. cikkel, 
valamint a 26. sz. jegyzőkönyv és a 153. 
cikk (5) bekezdésének rendelkezéseivel.

Or. en

Módosítás 27
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 126. cikke (2) bekezdése 
a) pontjának második francia bekezdésével 
összhangban kivételesnek kell tekinteni a 
költségvetési hiány referenciaértékének 
túllépését, ha az érintett tagállam által nem 
befolyásolható rendkívüli esemény 
eredménye, amely jelentősen befolyásolja 
az államháztartás pénzügyi helyzetét, vagy 
ha súlyos gazdasági visszaesés eredménye.

(1) A Szerződés 126. cikke (2) bekezdése 
a) pontjának második francia bekezdésével 
összhangban kivételesnek kell tekinteni a 
költségvetési hiány referenciaértékének 
túllépését, ha az érintett tagállam által nem 
befolyásolható esemény eredménye, amely 
jelentősen befolyásolja az államháztartás 
pénzügyi helyzetét, vagy ha gazdasági 
visszaesés eredménye.

Or. de

Módosítás 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
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1467/97/EK rendelet
2 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha az államadósságnak a bruttó hazai 
termékhez (GDP) viszonyított aránya 
meghaladja a referenciaértéket, az arány 
akkor tekinthető elegendő mértékben 
csökkenőnek és a referenciaértékhez 
kielégítő ütemben közelítőnek a Szerződés 
126. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
megfelelően, ha a referenciaértéktől való 
eltérés az előző három évben évente egy 
huszaddal csökkent. A(z) [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma – beillesztendő]-
tól/-től kezdődő három éves időszakban e 
mutató alkalmazása során figyelembe kell 
venni annak visszatekintő jellegét.

(1a) Ha az államadósságnak a bruttó hazai 
termékhez (GDP) viszonyított aránya 
meghaladja a referenciaértéket, és 
amennyiben a gazdaság az előző három 
évben potenciálja felett működött, az 
arány akkor tekinthető elegendő mértékben 
csökkenőnek és a referenciaértékhez 
kielégítő ütemben közelítőnek a Szerződés 
126. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
megfelelően, ha a referenciaértéktől való 
eltérés az előző három évben évente egy 
huszaddal csökkent. A(z) [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma – beillesztendő]-
tól/-től kezdődő három éves időszakban e 
mutató alkalmazása során figyelembe kell 
venni annak visszatekintő jellegét.

Or. en

Indokolás

Az államadósság csökkentésére vonatkozó egyedi mutató bevezetésével tovább romlik a 
stabilitási paktum prociklikus jellege. Visszaesés idején, amikor a hiány a magasba szökik, a 
névleges GDP pedig csökken, a számlálóhatás és a nevezőhatás együttes jelentkezése miatt 
rendkívül nehéz a GDP %-ában kifejezett adósságot ellenőrzés alatt tartani. Ezért egy ilyen 
„adósságcsökkentő” szabály érvényesítése nyomán a gazdasági visszaesés súlyosbodik és 
elmélyül, ami megnehezíti az államháztartásra vonatkozó célok teljesítését. 

Módosítás 29
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha az államadósságnak a bruttó hazai 
termékhez (GDP) viszonyított aránya 

(1a) Ha az államadósságnak a bruttó hazai 
termékhez (GDP) viszonyított aránya 
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meghaladja a referenciaértéket, az arány 
akkor tekinthető elegendő mértékben 
csökkenőnek és a referenciaértékhez 
kielégítő ütemben közelítőnek a Szerződés 
126. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
megfelelően, ha a referenciaértéktől való 
eltérés az előző három évben évente egy 
huszaddal csökkent. A(z) [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma – beillesztendő]-
tól/-től kezdődő három éves időszakban e 
mutató alkalmazása során figyelembe kell 
venni annak visszatekintő jellegét.

meghaladja a referenciaértéket, az arány 
akkor tekinthető elegendő mértékben 
csökkenőnek és a referenciaértékhez 
kielégítő ütemben közelítőnek a Szerződés 
126. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
megfelelően, ha egy hároméves időszakra 
vonatkozó felmérés szerint a 
referenciaértéktől való eltérés az előző 
három évben évente, átlagosan 
viszonyítási alapként egy huszaddal 
csökkent. A(z) [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma – beillesztendő]-
tól/-től kezdődő három éves időszakban e 
mutató alkalmazása során figyelembe kell 
venni annak visszatekintő jellegét.

Or. en

Módosítás 30
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha az államadósságnak a bruttó hazai 
termékhez (GDP) viszonyított aránya 
meghaladja a referenciaértéket, az arány 
akkor tekinthető elegendő mértékben 
csökkenőnek és a referenciaértékhez 
kielégítő ütemben közelítőnek a Szerződés 
126. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
megfelelően, ha a referenciaértéktől való 
eltérés az előző három évben évente egy 
huszaddal csökkent. A(z) [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma – beillesztendő]-
tól/-től kezdődő három éves időszakban e 
mutató alkalmazása során figyelembe kell 
venni annak visszatekintő jellegét.

(1a) Ha az államadósságnak a bruttó hazai 
termékhez (GDP) viszonyított aránya 
meghaladja a referenciaértéket, az arány 
akkor tekinthető elegendő mértékben 
csökkenőnek és a referenciaértékhez 
kielégítő ütemben közelítőnek a Szerződés 
126. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
megfelelően, ha a referenciaértéktől való 
eltérés az előző három évben évente egy 
huszaddal csökkent, feltéve, hogy a bruttó 
hazai termék (GDP) a referenciaévet 
megelőző két évben saját potenciális 
ütemének megfelelő mértékben nőtt. 
Amennyiben ez a körülmény nem áll fenn, 
úgy kell tekinteni, hogy az adósságnak a 
GDP-hez viszonyított aránya ideiglenesen 
meghaladja az elegendő mértékben 
csökkenő ütemet, feltéve, hogy a tagállam 
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eleget tesz a fenntartható költségvetési 
politika formálására vonatkozóan az 
1466/97/EK rendelet által meghatározott 
szabálynak. Az adósságcsökkenés 
mértékét minden harmadik évben felül 
kell vizsgálni. A(z) [e rendelet 
hatálybalépésének dátum a –
beillesztendő]-tól/-től kezdődő három éves 
időszakban e mutató alkalmazása során 
figyelembe kell venni annak visszatekintő 
jellegét 

Or. en

Módosítás 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a Szerződés 126. cikke (3) 
bekezdésének megfelelő jelentés 
elkészítése során valamennyi, a cikkben 
feltüntetett érdemleges tényezőt 
figyelembe vesz. A Bizottság jelentése 
megfelelő módon tükrözi a középtávú 
gazdasági helyzet alakulását (különösen a 
potenciális növekedés, a fennálló ciklikus 
feltételek, az infláció, a túlzott 
makrogazdasági egyensúlytalanság 
vonatkozásában), továbbá a középtávú 
költségvetési helyzet alakulását (különösen 
a „kedvező időkben” megvalósított 
költségvetési konszolidációs erőfeszítések, 
az állami beruházások, a közös uniós 
növekedési stratégiával összefüggő 
szakpolitikák végrehajtása és az 
államháztartás általános színvonala, 
mindenekelőtt a tagállamok költségvetési 
keretére vonatkozó követelményekről 
szóló…/…/… tanácsi irányelvnek való 
megfelelés vonatkozásában). A jelentés 

(3) A Bizottság a Szerződés 126. cikke (3) 
bekezdésének megfelelő jelentés 
elkészítése során valamennyi, a cikkben 
feltüntetett érdemleges tényezőt 
figyelembe vesz. A Bizottság jelentése 
megfelelő módon tükrözi a középtávú 
gazdasági helyzet alakulását (különösen a 
potenciális növekedés, a fennálló ciklikus 
feltételek, az infláció, a túlzott 
makrogazdasági egyensúlytalanság, a 
magánszektor nettó megtakarítási 
pozíciója vonatkozásában), továbbá a 
középtávú költségvetési helyzet alakulását 
(különösen a „kedvező időkben” 
megvalósított költségvetési konszolidációs 
erőfeszítések, az állami beruházások, a 
közös uniós növekedési stratégiával 
összefüggő szakpolitikák végrehajtása és 
az államháztartás általános színvonala, 
mindenekelőtt a tagállamok költségvetési 
keretére vonatkozó követelményekről 
szóló…/…/… tanácsi irányelvnek való 
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szükség esetén elemzi a középtávú 
adósságállomány alakulását is 
(mindenekelőtt megfelelően tükrözi a 
kockázati tényezőket, többek között az 
adósság lejárati struktúráját és 
devizanemét, az adósságállomány 
kiigazításához kapcsolódó műveleteket, a 
felhalmozott tartalékokat és egyéb 
államháztartási eszközöket; a garanciákat, 
elsősorban a pénzügyi ágazathoz 
kapcsolódóakat; az elöregedéshez 
kapcsolódó explicit és implicit 
kötelezettségeket, és a magánszektor 
adósságállományát, amennyiben az 
implicit függő kötelezettséget jelent a 
kormány számára). Ezen felül a Bizottság 
kellő figyelmet fordít minden olyan egyéb 
tényezőre, amely az érintett tagállam 
véleménye szerint érdemleges a 
referenciaérték-túllépés átfogó minőségi 
értékeléséhez, és amelyet az adott tagállam 
a Bizottság és a Tanács elé terjesztett. 
Ezzel összefüggésben különös figyelmet 
kell fordítani a nemzetközi szolidaritás 
ösztönzését és az uniós politikai célok, 
többek között a pénzügyi stabilitás elérését 
szolgáló pénzügyi hozzájárulásokra.

megfelelés vonatkozásában). A jelentés 
szükség esetén elemzi a középtávú 
adósságállomány alakulását is 
(mindenekelőtt megfelelően tükrözi a 
kockázati tényezőket, többek között az 
adósság lejárati struktúráját és 
devizanemét, az adósságállomány 
kiigazításához kapcsolódó műveleteket, a 
felhalmozott tartalékokat és egyéb 
államháztartási eszközöket; a garanciákat, 
elsősorban a pénzügyi ágazathoz 
kapcsolódóakat; az elöregedéshez 
kapcsolódó explicit és implicit 
kötelezettségeket, és a magánszektor 
adósságállományát, amennyiben az 
implicit függő kötelezettséget jelent a 
kormány számára). Ezen felül a Bizottság 
kellő figyelmet fordít minden olyan egyéb 
tényezőre, amely az érintett tagállam 
véleménye szerint érdemleges a 
referenciaérték-túllépés átfogó minőségi 
értékeléséhez, és amelyet az adott tagállam 
a Bizottság és a Tanács elé terjesztett. 
Ezzel összefüggésben különös figyelmet 
kell fordítani a nemzetközi szolidaritás 
ösztönzését és az uniós politikai célok, 
többek között a pénzügyi stabilitás, 
valamint a társadalmi és regionális 
kohézió elérését szolgáló pénzügyi 
hozzájárulásokra.

Or. en

Módosítás 32
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a Szerződés 126. cikke (3) 
bekezdésének megfelelő jelentés 
elkészítése során valamennyi, a cikkben 

(3) A Bizottság a Szerződés 126. cikke (3) 
bekezdésének megfelelő jelentés 
elkészítése során valamennyi, a cikkben 
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feltüntetett érdemleges tényezőt 
figyelembe vesz. A Bizottság jelentése 
megfelelő módon tükrözi a középtávú 
gazdasági helyzet alakulását (különösen a 
potenciális növekedés, a fennálló ciklikus 
feltételek, az infláció, a túlzott 
makrogazdasági egyensúlytalanság 
vonatkozásában), továbbá a középtávú 
költségvetési helyzet alakulását (különösen 
a „kedvező időkben” megvalósított 
költségvetési konszolidációs erőfeszítések, 
az állami beruházások, a közös uniós 
növekedési stratégiával összefüggő 
szakpolitikák végrehajtása és az 
államháztartás általános színvonala, 
mindenekelőtt a tagállamok költségvetési 
keretére vonatkozó követelményekről 
szóló…/…/… tanácsi irányelvnek való 
megfelelés vonatkozásában). A jelentés 
szükség esetén elemzi a középtávú 
adósságállomány alakulását is 
(mindenekelőtt megfelelően tükrözi a 
kockázati tényezőket, többek között az 
adósság lejárati struktúráját és 
devizanemét, az adósságállomány 
kiigazításához kapcsolódó műveleteket, a 
felhalmozott tartalékokat és egyéb 
államháztartási eszközöket; a garanciákat, 
elsősorban a pénzügyi ágazathoz 
kapcsolódóakat; az elöregedéshez 
kapcsolódó explicit és implicit 
kötelezettségeket, és a magánszektor 
adósságállományát, amennyiben az 
implicit függő kötelezettséget jelent a 
kormány számára). Ezen felül a Bizottság 
kellő figyelmet fordít minden olyan egyéb 
tényezőre, amely az érintett tagállam 
véleménye szerint érdemleges a 
referenciaérték-túllépés átfogó minőségi 
értékeléséhez, és amelyet az adott tagállam 
a Bizottság és a Tanács elé terjesztett. 
Ezzel összefüggésben különös figyelmet 
kell fordítani a nemzetközi szolidaritás 
ösztönzését és az uniós politikai célok, 
többek között a pénzügyi stabilitás elérését 
szolgáló pénzügyi hozzájárulásokra.

feltüntetett érdemleges tényezőt 
figyelembe vesz. A Bizottság jelentése 
megfelelő módon tükrözi a középtávú 
társadalmi és gazdasági helyzet alakulását 
(különösen a potenciális növekedés, a 
fennálló ciklikus feltételek, a szegénységi 
ráta, a jövedelmi egyenlőtlenségek, a 
munkanélküliségi ráta, az infláció, a 
túlzott makrogazdasági egyensúlytalanság 
vonatkozásában), továbbá a középtávú 
költségvetési helyzet alakulását (különösen 
a „kedvező időkben” megvalósított 
költségvetési konszolidációs erőfeszítések, 
az állami beruházások, a közös uniós 
növekedési stratégiával összefüggő 
szakpolitikák végrehajtása és az 
államháztartás általános színvonala, 
mindenekelőtt a tagállamok költségvetési 
keretére vonatkozó követelményekről 
szóló…/…/… tanácsi irányelvnek való 
megfelelés vonatkozásában). A jelentés 
szükség esetén elemzi a középtávú 
adósságállomány alakulását is 
(mindenekelőtt megfelelően tükrözi a 
kockázati tényezőket, többek között az 
adósság lejárati struktúráját és 
devizanemét, az adósságállomány 
kiigazításához kapcsolódó műveleteket, a 
felhalmozott tartalékokat és egyéb 
államháztartási eszközöket; a garanciákat, 
elsősorban a pénzügyi ágazathoz 
kapcsolódóakat; az elöregedéshez 
kapcsolódó explicit és implicit 
kötelezettségeket, és a magánszektor 
adósságállományát, amennyiben az 
implicit függő kötelezettséget jelent a 
kormány számára). Ezen felül a Bizottság 
kellő figyelmet fordít minden olyan egyéb 
tényezőre, amely az érintett tagállam 
véleménye szerint érdemleges a 
referenciaérték-túllépés átfogó minőségi 
értékeléséhez, és amelyet az adott tagállam 
a Bizottság és a Tanács elé terjesztett. 
Ezzel összefüggésben különösen
határozott figyelmet kell fordítani a 
nemzetközi szolidaritás ösztönzését és az 
uniós politikai célok, többek között a 
pénzügyi stabilitás elérését szolgáló 
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pénzügyi hozzájárulásokra, valamint az
újratőkésítési ügyletekkel és a a pénzügyi 
szektornak a válság ideje alatt nyújtott 
ideiglenes állami támogatást biztosító 
intézkedésekkel kapcsolatos pénzügyi 
terhekre, továbbá az államadósság-válság 
kezelési műveletei keretében nyújtott 
kölcsönökre és garanciákra. 

Or. en

Módosítás 33
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a Szerződés 126. cikke (3) 
bekezdésének megfelelő jelentés 
elkészítése során valamennyi, a cikkben 
feltüntetett érdemleges tényezőt 
figyelembe vesz. A Bizottság jelentése 
megfelelő módon tükrözi a középtávú 
gazdasági helyzet alakulását (különösen a 
potenciális növekedés, a fennálló ciklikus 
feltételek, az infláció, a túlzott 
makrogazdasági egyensúlytalanság 
vonatkozásában), továbbá a középtávú 
költségvetési helyzet alakulását (különösen 
a „kedvező időkben” megvalósított 
költségvetési konszolidációs erőfeszítések,
az állami beruházások, a közös uniós 
növekedési stratégiával összefüggő 
szakpolitikák végrehajtása és az 
államháztartás általános színvonala, 
mindenekelőtt a tagállamok költségvetési 
keretére vonatkozó követelményekről 
szóló…/…/… tanácsi irányelvnek való 
megfelelés vonatkozásában). A jelentés 
szükség esetén elemzi a középtávú 
adósságállomány alakulását is 
(mindenekelőtt megfelelően tükrözi a 

(3) A Bizottság a Szerződés 126. cikke (3) 
bekezdésének megfelelő jelentés 
elkészítése során valamennyi, a cikkben 
feltüntetett érdemleges tényezőt 
figyelembe vesz. A Bizottság jelentése 
megfelelő módon tükrözi a középtávú 
gazdasági helyzet alakulását (különösen a 
potenciális növekedés, a fennálló ciklikus 
feltételek, az infláció, a túlzott 
makrogazdasági egyensúlytalanság 
vonatkozásában), továbbá a középtávú 
költségvetési helyzet alakulását (különösen 
a „kedvező időkben” megvalósított 
költségvetési konszolidációs erőfeszítések, 
az állami beruházások, a közös uniós 
növekedési stratégiával összefüggő 
szakpolitikák végrehajtása és az 
államháztartás általános színvonala
vonatkozásában). A jelentés szükség esetén 
elemzi a középtávú adósságállomány 
alakulását is (mindenekelőtt megfelelően 
tükrözi a kockázati tényezőket, többek 
között az adósság lejárati struktúráját és 
devizanemét, az adósságállomány 
kiigazításához kapcsolódó műveleteket, a 
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kockázati tényezőket, többek között az 
adósság lejárati struktúráját és 
devizanemét, az adósságállomány 
kiigazításához kapcsolódó műveleteket, a 
felhalmozott tartalékokat és egyéb 
államháztartási eszközöket; a garanciákat, 
elsősorban a pénzügyi ágazathoz 
kapcsolódóakat; az elöregedéshez 
kapcsolódó explicit és implicit 
kötelezettségeket, és a magánszektor 
adósságállományát, amennyiben az 
implicit függő kötelezettséget jelent a 
kormány számára). Ezen felül a Bizottság 
kellő figyelmet fordít minden olyan egyéb 
tényezőre, amely az érintett tagállam 
véleménye szerint érdemleges a 
referenciaérték-túllépés átfogó minőségi 
értékeléséhez, és amelyet az adott tagállam 
a Bizottság és a Tanács elé terjesztett.
Ezzel összefüggésben különös figyelmet 
kell fordítani a nemzetközi szolidaritás 
ösztönzését és az uniós politikai célok, 
többek között a pénzügyi stabilitás elérését 
szolgáló pénzügyi hozzájárulásokra.

felhalmozott tartalékokat és egyéb 
államháztartási eszközöket; a garanciákat,
elsősorban a pénzügyi ágazathoz 
kapcsolódóakat, és a magánszektor 
adósságállományát, mivel az implicit függő 
kötelezettséget jelent a kormány számára).
Ezen felül a Bizottság kellő figyelmet 
fordít minden olyan egyéb tényezőre, 
amely az érintett tagállam véleménye 
szerint érdemleges a referenciaérték-
túllépés átfogó minőségi értékeléséhez, és 
amelyet az adott tagállam a Bizottság és a 
Tanács elé terjesztett. Ezzel 
összefüggésben különös figyelmet kell 
fordítani a nemzetközi szolidaritás 
ösztönzését és az uniós politikai célok, 
többek között a pénzügyi stabilitás elérését 
szolgáló pénzügyi hozzájárulásokra.

Or. de

Módosítás 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – d pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

(4) A Bizottság és a Tanács 
kiegyensúlyozott, átfogó értékelést ad 
valamennyi érdemleges tényezőről, 
különösen arról, hogy súlyosbító vagy 
enyhítő tényezőként milyen mértékben 
befolyásolják a hiány- és/vagy 
adósságkritériumoknak való megfelelés 
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értékelését. A hiánykritériumnak való 
megfelelés értékelésekor – ha az 
államadósságnak a GDP-hez viszonyított 
aránya meghaladja a referenciaértéket –
ezeket a tényezőket csak akkor kell 
figyelembe venni a túlzott hiány 
fennállásáról szóló határozathoz vezető, a 
Szerződés 126. cikkének (4), (5) és (6) 
bekezdése szerinti lépések során, ha az 
átfogó elv kettős feltétele – miszerint az 
említett érdemleges tényezők 
figyelembevétele előtt az államháztartási 
hiány közel volt a referenciaértékhez és a 
referenciaérték-túllépés átmeneti – teljes 
mértékben teljesül.”

Or. en

Indokolás

Lásd a (8) preambulumbekezdés módosítását. További érv lehet, hogy ha egy tagállam 
adóssága meghaladja a referenciaértéket, még inkább indokolt áttekinteni az összes 
érdemleges tényezőt, köztük a magánszektor felhalmozott tartalékainak egyenlegét is.

Módosítás 35
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – d pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság és a Tanács 
kiegyensúlyozott, átfogó értékelést ad 
valamennyi érdemleges tényezőről, 
különösen arról, hogy súlyosbító vagy 
enyhítő tényezőként milyen mértékben 
befolyásolják a hiány- és/vagy 
adósságkritériumoknak való megfelelés 
értékelését. A hiánykritériumnak való 
megfelelés értékelésekor – ha az 
államadósságnak a GDP-hez viszonyított 
aránya meghaladja a referenciaértéket –
ezeket a tényezőket csak akkor kell 
figyelembe venni a túlzott hiány 

(4) A Bizottság és a Tanács 
kiegyensúlyozott, átfogó értékelést ad 
valamennyi érdemleges tényezőről, 
különösen arról, hogy súlyosbító vagy 
enyhítő tényezőként milyen mértékben 
befolyásolják a hiány- és/vagy 
adósságkritériumoknak való megfelelés 
értékelését.
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fennállásáról szóló határozathoz vezető, a 
Szerződés 126. cikkének (4), (5) és (6) 
bekezdése szerinti lépések során, ha az 
átfogó elv kettős feltétele – miszerint az 
említett érdemleges tényezők 
figyelembevétele előtt az államháztartási 
hiány közel volt a referenciaértékhez és a 
referenciaérték-túllépés átmeneti – teljes 
mértékben teljesül.

Or. en

Módosítás 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – d a alpont (új) 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az (5) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(5) A Bizottság és a Tanács a 
túlzotthiány-eljárás keretében folytatott
valamennyi költségvetési értékelés
esetében kellően megfontolja a
fenntartható gazdasági, társadalmi és 
környezetileg felelős növekedésre 
vonatkozó uniós célok elérését elősegítő
strukturális reformok megvalósítását."

Or. en

Módosítás 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azon tagállamok esetében, amelyeknél 
a túlzott hiány vagy a Szerződés 126. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint az 
adósságra vonatkozó követelmények 
megsértése a több pilléren alapuló –
kötelező, tőkefedezeti pillért is magában 
foglaló – rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreform végrehajtását tükrözi, a 
Bizottság és a Tanács az államilag 
irányított pillér reformjának költségét is 
figyelembe veszi a túlzott hiány esetén 
követendő eljárással kapcsolatos hiány- és 
adósságmutatók alakulásának 
értékelésekor. Azokban az esetekben, ha az 
adósságarány meghaladja a 
referenciaértéket, a reform költségét csak 
akkor kell figyelembe venni, ha a hiány 
közel marad a referenciaértékhez. Ezért a 
reformnak a hiány és az adósság 
alakulásában tükröződő nettó költségét e 
reform hatálybalépésétől kezdődően öt 
éven át lineáris degresszív alapon 
figyelembe kell venni. Emellett a reform 
hatálybalépésének időpontjától függetlenül 
a(z) [e rendelet hatálybalépésének dátuma 
– beillesztendő]-tól/-től kezdődő ötéves 
átmeneti időszakban figyelembe kell venni 
a reformnak – az adósság alakulásában 
tükröződő – nettó költségét, ugyanazon a 
lineáris degresszív alapon. Az így 
kiszámított nettó költséget a Tanácsnak a 
Szerződés 126. cikke (6)–(9) és (11) 
bekezdésének megfelelően hozott 
határozatai valamelyikének vagy 
mindegyikének hatályon kívül helyezéséről 
szóló, a Szerződés 126. cikkének (12) 
bekezdése értelmében hozott határozatakor 
is figyelembe kell venni, amennyiben a 
hiány jelentős mértékben és folyamatosan 
csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez 
közeli szintet, az adósságkritériumra 
vonatkozó követelmény be nem tartása 
esetén pedig az adósság csökkenő pályára 
került. Egyenlő figyelmet kell szentelni 
továbbá a fent említett nyugdíjreform 

(7) Azon tagállamok esetében, amelyeknél 
a túlzott hiány vagy a Szerződés 126. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint az 
adósságra vonatkozó követelmények 
megsértése a meglévő munkahelyek 
megőrzésére, valamint új és jobb 
munkahelyek létesítésére irányuló 
reformok, továbbá állami beruházásokon 
alapuló reformok végrehajtását tükrözi, a 
Bizottság és a Tanács az államilag 
irányított pillér reformjának költségét is 
figyelembe veszi a túlzott hiány esetén 
követendő eljárással kapcsolatos hiány- és 
adósságmutatók alakulásának 
értékelésekor. Azokban az esetekben, ha az 
adósságarány meghaladja a 
referenciaértéket, a reform költségét csak 
akkor kell figyelembe venni, ha a hiány 
közel marad a referenciaértékhez. Ezért a 
reformnak a hiány és az adósság 
alakulásában tükröződő nettó költségét e 
reform hatálybalépésétől kezdődően öt 
éven át lineáris degresszív alapon 
figyelembe kell venni. Emellett a reform 
hatálybalépésének időpontjától függetlenül 
a(z) [e rendelet hatálybalépésének dátuma 
– beillesztendő]-tól/-től kezdődő ötéves 
átmeneti időszakban figyelembe kell venni 
a reformnak – az adósság alakulásában 
tükröződő – nettó költségét, ugyanazon a 
lineáris degresszív alapon. Az így 
kiszámított nettó költséget a Tanácsnak a 
Szerződés 126. cikke (6)–(9) és (11) 
bekezdésének megfelelően hozott 
határozatai valamelyikének vagy 
mindegyikének hatályon kívül helyezéséről 
szóló, a Szerződés 126. cikkének (12) 
bekezdése értelmében hozott határozatakor 
is figyelembe kell venni, amennyiben a 
hiány jelentős mértékben és folyamatosan 
csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez 
közeli szintet, az adósságkritériumra 
vonatkozó követelmény be nem tartása 
esetén pedig az adósság csökkenő pályára 
került. Egyenlő figyelmet kell szentelni 
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részleges vagy teljes visszafordításából 
eredően a nettó költségben bekövetkezett 
csökkenésnek.

továbbá a fent említett nyugdíjreform 
részleges vagy teljes visszafordításából 
eredően a nettó költségben bekövetkezett 
csökkenésnek.

Or. en

Módosítás 38
Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azon tagállamok esetében, amelyeknél 
a túlzott hiány vagy a Szerződés 126. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint az 
adósságra vonatkozó követelmények 
megsértése a több pilléren alapuló –
kötelező, tőkefedezeti pillért is magában 
foglaló – rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreform végrehajtását tükrözi, a 
Bizottság és a Tanács az államilag 
irányított pillér reformjának költségét is 
figyelembe veszi a túlzott hiány esetén 
követendő eljárással kapcsolatos hiány- és 
adósságmutatók alakulásának 
értékelésekor. Azokban az esetekben, ha az 
adósságarány meghaladja a 
referenciaértéket, a reform költségét csak 
akkor kell figyelembe venni, ha a hiány 
közel marad a referenciaértékhez. Ezért a 
reformnak a hiány és az adósság 
alakulásában tükröződő nettó költségét e 
reform hatálybalépésétől kezdődően öt 
éven át lineáris degresszív alapon 
figyelembe kell venni. Emellett a reform 
hatálybalépésének időpontjától függetlenül 
a(z) [e rendelet hatálybalépésének dátuma 
– beillesztendő]-tól/-től kezdődő ötéves 
átmeneti időszakban figyelembe kell venni 
a reformnak – az adósság alakulásában 
tükröződő – nettó költségét, ugyanazon a 

(7) Azon tagállamok esetében, amelyeknél 
a túlzott hiány vagy a Szerződés 126. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint az 
adósságra vonatkozó követelmények 
megsértése a több pilléren alapuló –
kötelező, tőkefedezeti pillért is magában 
foglaló – rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreform végrehajtását tükrözi, a 
Bizottság és a Tanács az államilag 
irányított pillér reformjának költségét is 
figyelembe veszi a túlzott hiány esetén 
követendő eljárással kapcsolatos hiány- és 
adósságmutatók alakulásának 
értékelésekor. Azokban az esetekben, ha az 
adósságarány meghaladja a 
referenciaértéket, a reform teljes költségét 
csak akkor kell figyelembe venni, ha a 
hiány közel marad a referenciaértékhez. 
Ezért a reformnak a hiány és az adósság 
alakulásában tükröződő nettó költségét e 
reform hatálybalépésétől kezdődően 
lineáris degresszív alapon figyelembe kell 
venni. Emellett a reform hatálybalépésének 
időpontjától függetlenül [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma – beillesztendő]-
tól/-től figyelembe kell venni a reformnak 
– az adósság alakulásában tükröződő –
nettó költségét, ugyanazon a lineáris 
degresszív alapon. Az így kiszámított nettó 
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lineáris degresszív alapon. Az így 
kiszámított nettó költséget a Tanácsnak a 
Szerződés 126. cikke (6)–(9) és (11) 
bekezdésének megfelelően hozott 
határozatai valamelyikének vagy 
mindegyikének hatályon kívül helyezéséről 
szóló, a Szerződés 126. cikkének (12) 
bekezdése értelmében hozott határozatakor 
is figyelembe kell venni, amennyiben a 
hiány jelentős mértékben és folyamatosan 
csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez 
közeli szintet, az adósságkritériumra 
vonatkozó követelmény be nem tartása 
esetén pedig az adósság csökkenő pályára 
került. Egyenlő figyelmet kell szentelni 
továbbá a fent említett nyugdíjreform 
részleges vagy teljes visszafordításából 
eredően a nettó költségben bekövetkezett 
csökkenésnek.

költséget a Tanácsnak a Szerződés 126. 
cikke (6)–(9) és (11) bekezdésének 
megfelelően hozott határozatai 
valamelyikének vagy mindegyikének 
hatályon kívül helyezéséről szóló, a 
Szerződés 126. cikkének (12) bekezdése 
értelmében hozott határozatakor is 
figyelembe kell venni, amennyiben a hiány 
jelentős mértékben és folyamatosan 
csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez 
közeli szintet, az adósságkritériumra 
vonatkozó követelmény be nem tartása 
esetén pedig az adósság csökkenő pályára 
került. Egyenlő figyelmet kell szentelni 
továbbá a fent említett nyugdíjreform 
részleges vagy teljes visszafordításából 
eredően a nettó költségben bekövetkezett 
csökkenésnek.

Or. en

Indokolás

A nyugdíjreformok számos esetben hosszan tartó hatást gyakorolnak a tagállamok 
államháztartására, ezért az Európai Bizottság által javasolt ötéves időszak nem releváns. Ha 
a fejlesztéseknek a túlzotthiány-eljárás folyamán történő felmérésekor öt évre korlátozzák a 
nyugdíjreformok figyelembevételének lehetőségét, a tagállamok visszariadhatnak attól, hogy 
az államháztartás stabilitása szempontjából kulcsfontosságú nyugdíjreformokat bevezessék.

Módosítás 39
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont 
1467/97/EK rendelet
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azon tagállamok esetében, amelyeknél 
a túlzott hiány vagy a Szerződés 126. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint az 
adósságra vonatkozó követelmények 
megsértése a több pilléren alapuló –

(7) Azon tagállamok esetében, amelyeknél 
a túlzott hiány vagy a Szerződés 126. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint az 
adósságra vonatkozó követelmények 
megsértése a nyugdíjreform végrehajtását 
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kötelező, tőkefedezeti pillért is magában 
foglaló – rendszer bevezetésére irányuló
nyugdíjreform végrehajtását tükrözi, a 
Bizottság és a Tanács az államilag 
irányított pillér reformjának költségét is 
figyelembe veszi a túlzott hiány esetén 
követendő eljárással kapcsolatos hiány- és 
adósságmutatók alakulásának 
értékelésekor. Azokban az esetekben, ha az 
adósságarány meghaladja a 
referenciaértéket, a reform költségét csak 
akkor kell figyelembe venni, ha a hiány 
közel marad a referenciaértékhez. Ezért a 
reformnak a hiány és az adósság 
alakulásában tükröződő nettó költségét e 
reform hatálybalépésétől kezdődően öt 
éven át lineáris degresszív alapon 
figyelembe kell venni. Emellett a reform 
hatálybalépésének időpontjától függetlenül 
a(z) [e rendelet hatálybalépésének dátuma 
– beillesztendő]-tól/-től kezdődő ötéves 
átmeneti időszakban figyelembe kell venni 
a reformnak – az adósság alakulásában 
tükröződő – nettó költségét, ugyanazon a 
lineáris degresszív alapon. Az így 
kiszámított nettó költséget a Tanácsnak a 
Szerződés 126. cikke (6)–(9) és (11) 
bekezdésének megfelelően hozott 
határozatai valamelyikének vagy 
mindegyikének hatályon kívül helyezéséről 
szóló, a Szerződés 126. cikkének (12) 
bekezdése értelmében hozott határozatakor 
is figyelembe kell venni, amennyiben a 
hiány jelentős mértékben és folyamatosan 
csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez 
közeli szintet, az adósságkritériumra 
vonatkozó követelmény be nem tartása 
esetén pedig az adósság csökkenő pályára 
került. Egyenlő figyelmet kell szentelni 
továbbá a fent említett nyugdíjreform 
részleges vagy teljes visszafordításából 
eredően a nettó költségben bekövetkezett 
csökkenésnek.

tükrözi, a Bizottság és a Tanács az 
államilag irányított pillér reformjának 
költségét is figyelembe veszi a túlzott 
hiány esetén követendő eljárással 
kapcsolatos hiány- és adósságmutatók 
alakulásának értékelésekor. Azokban az 
esetekben, ha az adósságarány meghaladja 
a referenciaértéket, a reform költségét csak 
akkor kell figyelembe venni, ha a hiány 
közel marad a referenciaértékhez. Ezért a 
reformnak a hiány és az adósság
alakulásában tükröződő nettó költségét e 
reform hatálybalépésétől kezdődően öt 
éven át lineáris degresszív alapon 
figyelembe kell venni. Emellett a reform 
hatálybalépésének időpontjától függetlenül 
a(z) [e rendelet hatálybalépésének dátuma 
– beillesztendő]-tól/-től kezdődő ötéves 
átmeneti időszakban figyelembe kell venni 
a reformnak – az adósság alakulásában 
tükröződő – nettó költségét, ugyanazon a 
lineáris degresszív alapon. Az így 
kiszámított nettó költséget a Tanácsnak a 
Szerződés 126. cikke (6)–(9) és (11) 
bekezdésének megfelelően hozott 
határozatai valamelyikének vagy 
mindegyikének hatályon kívül helyezéséről 
szóló, a Szerződés 126. cikkének (12) 
bekezdése értelmében hozott határozatakor 
is figyelembe kell venni, amennyiben a 
hiány jelentős mértékben és folyamatosan 
csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez 
közeli szintet, az adósságkritériumra 
vonatkozó követelmény be nem tartása 
esetén pedig az adósság csökkenő pályára 
került. Egyenlő figyelmet kell szentelni 
továbbá a fent említett nyugdíjreform 
részleges vagy teljes visszafordításából 
eredően a nettó költségben bekövetkezett 
csökkenésnek.

Or. de
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Módosítás 40
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a pont 
1467/97/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett véleményt 
teljes mértékben figyelembe véve a 
Bizottság, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
túlzott hiány áll fenn, a Szerződés 126. 
cikkének (5) és (6) bekezdésével 
összhangban véleményt és javaslatot intéz 
a Tanácshoz.

(2) Az (1) bekezdésben említett véleményt 
teljes mértékben figyelembe véve a 
Bizottság, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
túlzott hiány áll fenn, a Szerződés 126. 
cikkének (5) és (6) bekezdésével 
összhangban véleményt és javaslatot intéz 
a Tanácshoz. A Bizottság javaslatát az 
érintett tagállam parlamentjében terjeszti 
elő.

Or. de

Módosítás 41
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – c pont 
1467/97/EK rendelet
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Tanács a Szerződés 126. cikkének 
(7) bekezdésével összhangban tett ajánlása 
legfeljebb hat hónapos határidőt állapít 
meg az érintett tagállam által meghozandó 
eredményes intézkedésre. A Tanács 
ajánlása a túlzott hiány kiigazítására is 
megállapít egy határidőt, amelyet az annak 
megállapítását követő évben kell 
teljesíteni, kivéve ha különleges 
körülmények állnak fenn. Az ajánlásban a 
Tanács felkéri a tagállamot, hogy érjen el 
olyan éves költségvetési célokat, amelyek 
– az ajánlást alátámasztó előrejelzés 
alapján – összhangban vannak az egyszeri 

(4) A Tanács a Szerződés 126. cikkének 
(7) bekezdésével összhangban tett ajánlása 
legfeljebb hat hónapos határidőt állapít 
meg az érintett tagállam által meghozandó 
eredményes intézkedésre. A Tanács 
ajánlása a túlzott hiány kiigazítására is 
megállapít egy határidőt, amelyet 
megfelelő időtartamon belül kell 
teljesíteni. Az ajánlásban a Tanács felkéri a 
tagállamot, hogy érjen el olyan éves 
költségvetési célokat, amelyek – az ajánlást 
alátámasztó előrejelzés alapján –
összhangban vannak az egyszeri és 
átmeneti intézkedésektől mentes, 
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és átmeneti intézkedésektől mentes, 
ciklikusan kiigazított egyenlegében 
elérendő, viszonyítási alapként a GDP 
legalább 0,5 %-át kitevő éves minimális 
javulással, a túlzott hiány ajánlásban 
szereplő határidőn belüli kiigazításának 
biztosítása érdekében.

ciklikusan kiigazított egyenlegében 
elérendő, viszonyítási alapként a GDP 
legalább 0,5 %-át kitevő éves minimális 
javulással, a túlzott hiány ajánlásban 
szereplő határidőn belüli kiigazításának 
biztosítása érdekében.

Or. de

Módosítás 42
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – e pont 
1467/97/EK rendelet
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a Szerződés 126. cikkének 
(7) bekezdése szerinti ajánlásnak 
megfelelően eredményes intézkedésekre 
került sor, és az ajánlás elfogadását 
követően az államháztartásra jelentős 
negatív hatással lévő, előre nem látható 
kedvezőtlen gazdasági események 
következnek be, a Tanács a Bizottság 
ajánlása alapján határozhat egy, a 
Szerződés 126. cikke (7) bekezdésének 
megfelelő felülvizsgált ajánlás 
elfogadásáról. Az e rendelet 2. cikkének 
(3) bekezdésében említett érdemleges 
tényezőket figyelembe vevő felülvizsgált 
ajánlás – általános szabályként – egy évvel 
meghosszabbíthatja a túlzott hiány 
kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanács 
az ajánlásában szereplő gazdasági 
előrejelzésekhez viszonyítva értékeli az 
államháztartásra jelentős negatív hatással 
lévő, előre nem látható kedvezőtlen 
gazdasági események fennállását. A 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés esetén is határozhat egy, a 
Szerződés 126. cikke (7) bekezdésének 

(5) Amennyiben a Szerződés 126. cikkének 
(7) bekezdése szerinti ajánlásnak 
megfelelően eredményes intézkedésekre 
került sor, és az ajánlás elfogadását 
követően az államháztartásra jelentős 
negatív hatással lévő, előre nem látható 
kedvezőtlen gazdasági események 
következnek be, a Tanács a Bizottság 
ajánlása alapján határozhat egy, a 
Szerződés 126. cikke (7) bekezdésének 
megfelelő felülvizsgált ajánlás 
elfogadásáról. A felülvizsgált ajánlást 
közzé kell tenni, és a Bizottság előterjeszti 
azt az érintett tagállam parlamentjében.
Az e rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében 
említett érdemleges tényezőket figyelembe 
vevő felülvizsgált ajánlás legalább egy 
évvel meghosszabbítja a túlzott hiány 
kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanács 
az ajánlásában szereplő gazdasági 
előrejelzésekhez viszonyítva értékeli az 
államháztartásra jelentős negatív hatással 
lévő, előre nem látható kedvezőtlen 
gazdasági események fennállását. A 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
általános jellegű súlyos gazdasági 
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megfelelő felülvizsgált ajánlás 
elfogadásáról.

visszaesés esetén is határozhat egy, a 
Szerződés 126. cikke (7) bekezdésének 
megfelelő felülvizsgált ajánlás 
elfogadásáról.

Or. de

Módosítás 43
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – a pont 
1467/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„(1) A Tanácsnak azon határozatait, 
amelyekkel a Szerződés 126. cikke (9) 
bekezdésével összhangban az érintett részt 
vevő tagállamot felszólítja, hogy hozzon 
intézkedéseket a költségvetési hiány 
csökkentésére, a Tanácsnak attól a 
határozatától számított két hónapon belül 
kell meghoznia, amely a 126. cikk (8) 
bekezdésével összhangban megállapította, 
hogy nem került sor eredményes 
intézkedésre. A felszólításban a Tanács 
felkéri a tagállamot, hogy érjen el olyan 
éves költségvetési célokat, amelyek – a 
felszólítást alátámasztó előrejelzés alapján 
– összhangban vannak az egyszeri és 
átmeneti intézkedésektől mentes, 
ciklikusan kiigazított egyenlegében 
elérendő, viszonyítási alapként a GDP 
legalább 0,5 %-át kitevő éves minimális 
javulással, a túlzott hiány felszólításban 
szereplő határidőn belüli kiigazításának 
biztosítása érdekében. A Tanács 
megnevezi az e célok eléréséhez vezető 
intézkedéseket is.”

Or. de
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Módosítás 44
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – b pont 
1467/97/EK rendelet
5 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a A Tanácsnak a Szerződés 126. cikke 
(9) bekezdésével összhangban tett 
felszólítását követően az érintett tagállam 
jelentést tesz a Bizottságnak és a 
Tanácsnak a felszólításra válaszként tett 
intézkedésekről. A jelentés tartalmazza az 
államháztartás kiadásaira és a bevételi 
oldal diszkrecionális intézkedéseire 
vonatkozó célokat, valamint az egyedi 
tanácsi ajánlásokra válaszul tett 
intézkedésekre vonatkozó információt, 
hogy a Tanács, szükség esetén, e rendelet 
6. cikke (2) bekezdésének megfelelő 
határozatot hozhasson. A jelentést közzé 
kell tenni.”

törölve

Or. de

Módosítás 45
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – c pont 
1467/97/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett tagállam a 
Szerződés 126. cikkének (9) bekezdése 
szerinti felszólításnak megfelelően 
eredményes intézkedéseket tett, és a 
felszólítás elfogadását követően az 
államháztartásra jelentős negatív hatással 
lévő, előre nem látható kedvezőtlen 
gazdasági események következnek be, a 

(2) Amennyiben az érintett tagállam a 
Szerződés 126. cikkének (9) bekezdése 
szerinti felszólításnak megfelelően 
eredményes intézkedéseket tett, és a 
felszólítás elfogadását követően az 
államháztartásra negatív hatással lévő 
kedvezőtlen gazdasági események 
következnek be, a Tanács az érintett 
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Tanács a Bizottság ajánlása alapján
határozhat egy, a Szerződés 126. cikke (9) 
bekezdésének megfelelő felülvizsgált 
felszólítás elfogadásáról. Az e rendelet 2. 
cikkének (3) bekezdésében említett 
érdemleges tényezőket figyelembe vevő 
felülvizsgált felszólítás – általános 
szabályként – egy évvel 
meghosszabbíthatja a túlzott hiány 
kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanács a 
felszólításban szereplő gazdasági 
előrejelzésekhez viszonyítva értékeli az 
államháztartásra jelentős negatív hatással 
lévő, előre nem látható kedvezőtlen 
gazdasági események fennállását. A 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés esetén is határozhat egy, a 
Szerződés 126. cikke (9) bekezdésének 
megfelelő felülvizsgált felszólítás 
elfogadásáról.

tagállam kormányának meghallgatását 
követően határozhat egy, a Szerződés 126. 
cikke (9) bekezdésének megfelelő 
felülvizsgált felszólítás elfogadásáról. Az e 
rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében 
említett érdemleges tényezőket figyelembe 
vevő felülvizsgált felszólítás legalább egy 
évvel meghosszabbítja a túlzott hiány 
kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanács a 
felszólításban szereplő gazdasági 
előrejelzésekhez viszonyítva értékeli az 
államháztartásra negatív hatással lévő 
kedvezőtlen gazdasági események 
fennállását, valamint hogy a kedvezőtlen 
gazdasági fejlemények kapcsolatban 
állnak-e a Tanács ajánlásainak 
végrehajtásával. A Tanács a Bizottság 
ajánlása alapján általános jellegű gazdasági 
visszaesés esetén is határoz egy, a 
Szerződés 126. cikke (9) bekezdésének 
megfelelő felülvizsgált felszólítás 
elfogadásáról.

Or. de

Módosítás 46
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont 
1467/97/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Szerződés 126. cikke (11) 
bekezdése alkalmazásának feltételei 
teljesülnek, a Tanács a 126. cikk (11) 
bekezdésével összhangban szankciókat 
állapít meg. Az ilyen határozatokat 
legkésőbb négy hónappal a Tanács azon 
határozata után kell meghozni, amelyben 
az érintett részt vevő tagállamot a 126. 
cikk (9) bekezdésével összhangban 
intézkedések meghozatalára felszólította.”

törölve
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Or. de

Módosítás 47
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1467/97/EK rendelet
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács azokat a határozatokat, 
amelyekkel a Szerződés 126. cikkének (11) 
bekezdésével összhangban a szankciókat 
megszigorítja, legkésőbb két hónappal a 
479/2009/EK rendelet alapján tett 
jelentések napját követően meghozza. A 
Tanács azokat a határozatokat, 
amelyekkel határozatainak valamelyikét 
vagy mindegyikét a Szerződés 126. cikke 
(12) bekezdésével összhangban hatályon 
kívül helyezi, mielőbb, de legkésőbb két 
hónappal a 479/2009/EK rendelet alapján 
tett jelentések napját követően meghozza.”

törölve

Or. de

Módosítás 48
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – a pont 
1467/97/EK rendelet
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és a Tanács rendszeresen 
felügyeli azoknak az intézkedéseknek a 
végrehajtását, amelyeket:

(1) A Bizottság és a Tanács rendszeresen 
felülvizsgálja azoknak az intézkedéseknek 
a végrehajtását, amelyeket:

Or. de
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Módosítás 49
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont 
1467/97/EK rendelet
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Tanács úgy határoz, hogy valamely 
részt vevő tagállammal szemben a 
Szerződés 126. cikkének (11) bekezdésével 
összhangban szankciókat alkalmaz, –
általános szabályként – pénzbírságot ír 
elő. A Tanács határozhat úgy, hogy ezt a 
pénzbírságot más, a Szerződés 126. 
cikkének (11) bekezdésében előírt 
intézkedéssel egészíti ki.”

törölve

Or. de

Módosítás 50
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont 
1467/97/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzbírság összege tartalmaz egy – a 
GDP 0,2 %-ának megfelelő – állandó 
elemet és egy változó elemet. A változó 
elem egyenlő az előző évi GDP 
százalékában kifejezett költségvetési 
hiány, valamint vagy a költségvetési 
hiányra vonatkozó referenciaérték, vagy –
ha a költségvetési fegyelem megsértése 
tartalmazza az adósságkritériumot – a 
GDP százalékában kifejezett, azon 
államháztartási egyenleg közötti 
különbség egy tizedével, amelyet a 

(1) A pénzbírság összege nem haladhatja 
meg a GDP 0,05 %-át. 
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Szerződés 126. cikkének (9) bekezdése 
szerinti felszólításnak megfelelően 
ugyanabban az évben el kellett volna érni. 

Or. de

Módosítás 51
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont 
1467/97/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden egyes ezt követő évben a 
túlzott hiány fennállásáról szóló határozat 
hatályon kívül helyezéséig, a Tanács 
értékeli, hogy az érintett részt vevő 
tagállam a Tanácsnak a Szerződés 126. 
cikke (9) bekezdésével összhangban tett 
felszólítására válaszolva eredményes 
intézkedéseket tett-e. Ebben az éves 
értékelésben a Tanács a Szerződés 126. 
cikkének (11) bekezdésével összhangban 
határoz a szankciók megszigorításáról, 
kivéve ha az érintett részt vevő tagállam a 
Tanács felszólításának eleget tett. Ha 
kiegészítő pénzbírság kivetéséről született 
határozat, azt ugyanúgy kell kiszámolni, 
mint az (1) bekezdésben meghatározott 
pénzbírság változó elemét.

(2) Minden egyes ezt követő évben a 
túlzott hiány fennállásáról szóló határozat 
hatályon kívül helyezéséig, a Tanács 
értékeli, hogy az érintett részt vevő 
tagállam a Tanácsnak a Szerződés 126. 
cikke (9) bekezdésével összhangban tett 
felszólítására válaszolva eredményes 
intézkedéseket tett-e. Ha pénzbírság 
kivetéséről született határozat, annak 
összege nem haladhatja meg a GDP 
0,01 %-át.

Or. de

Módosítás 52
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont 
1467/97/EK rendelet
12 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
egyes pénzbírságok nem haladhatják meg a 
GDP 0,5 %-ában kifejezett felső határt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
egyes pénzbírságok nem haladhatják meg a 
GDP 0,01 %-ában kifejezett felső határt.

Or. de

Módosítás 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont 
1467/97/EK rendelet
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet 12. cikkében említett 
pénzbírságok a Szerződés 311. cikke 
szerinti egyéb bevételnek minősülnek, és 
ezt a bevételt azon részt vevő tagállamok 
között osztják el – a jogosult tagállamok 
összesített bruttó nemzeti jövedelméhez 
(GNI) való hozzájárulásuk arányában –, 
amelyek a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően nem
rendelkeznek túlzott hiánnyal és nem 
állnak a […/…/EU] rendelet szerinti 
túlzott egyensúlytalansági eljárás alatt.

Az e rendelet 12. cikkében említett 
pénzbírságok a Szerződés 311. cikke 
szerinti egyéb bevételnek minősülnek, és 
ezt a bevételt azon részt vevő tagállamok 
között osztják el, amelyek a Szerződés 126. 
cikke (6) bekezdésének megfelelően 
kereskedelmi mérleg hiánnyal 
rendelkeznek, amely szigorúan a 
fenntartható gazdasági, társadalmi és 
környezeti beruházásokhoz 
kapcsolódódik.

Or. en

Módosítás 54
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont 
1467/97/EK rendelet
16 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet 12. cikkében említett 
pénzbírságok a Szerződés 311. cikke 
szerinti egyéb bevételnek minősülnek, és 
ezt a bevételt azon részt vevő tagállamok 
között osztják el – a jogosult tagállamok 
összesített bruttó nemzeti jövedelméhez 
(GNI) való hozzájárulásuk arányában –, 
amelyek a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően nem 
rendelkeznek túlzott hiánnyal és nem 
állnak a […/…/EU] rendelet szerinti 
túlzott egyensúlytalansági eljárás alatt.

Az e rendelet 12. cikkében említett 
pénzbírságok a Szerződés 311. cikke 
szerinti egyéb bevételnek minősülnek, és 
azokat az Unió beruházási és 
foglalkoztatási célkitűzéseinek 
előmozdítása érdekében kell felhasználni, 
különös tekintettel a fenntartható fejlődés 
iránti igényre az Unió legszegényebb 
régióiban.

Or. de

Módosítás 55
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 14 pont 
1467/97/EK rendelet
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet 12. cikkében említett 
pénzbírságok a Szerződés 311. cikke 
szerinti egyéb bevételnek minősülnek, és 
ezt a bevételt azon részt vevő tagállamok 
között osztják el – a jogosult tagállamok 
összesített bruttó nemzeti jövedelméhez 
(GNI) való hozzájárulásuk arányában –, 
amelyek a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően nem 
rendelkeznek túlzott hiánnyal és nem 
állnak a […/…/EU] rendelet szerinti 
túlzott egyensúlytalansági eljárás alatt.

Az e rendelet 12. cikkében említett 
pénzbírságok a Szerződés 311. cikke 
szerinti egyéb bevételnek minősülnek, és 
azokat az állandó válságkezelési 
mechanizmusba (európai monetáris 
alapba) kell kiutalni. Az európai 
monetáris alap létrehozásáig ezek a 
pénzbírságok az európai pénzügyi 
stabilitási eszköz javára kerülnek 
jóváírásra.

Or. de



PE458.551v01-00 30/30 AM\856335HU.doc

HU

Módosítás 56
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


