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Módosítás 63
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 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 alapok 
segítségével,
- egy szolidaritási alap létrehozása, az eurózóna államháztartási többlettel rendelkező 
országainak hozzájárulásával, a nehéz helyzetben lévő országok megsegítésére, a termelés, az 
alapvető szolgáltatások, 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.

Módosítás 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
-

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en
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Módosítás 65
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 bevezető hivatkozás 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 121. 
cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 121. 
cikke (6) bekezdésére, 148. cikke (3) 
kezedésére és 148. cikke (4) bekezdésére,

Or. en

Módosítás 66
Sven Giegold

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet rendelkezései teljes 
mértékben összhangban állnak az 
EUMSz. horizontális rendelkezéseivel, 
nevezetesen a 7., 8., 9., 10. és 11. cikkel, 
valamint a 26. jegyzőkönyv 
rendelkezéseivel és a 153. cikk (5)
bekezdésével.

Or. en

Módosítás 67
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
végrehajtása során szerzett tapasztalat 
fényében a stabilitási és 
konvergenciaprogramok tartalmát és 

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
végrehajtása során szerzett tapasztalat 
fényében a stabilitási és 
konvergenciaprogramok tartalmát és 
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vizsgálatuk kritériumait tovább kell 
módosítani.

vizsgálatuk kritériumait tovább kell 
módosítani, különös tekintettel az Unió
versenyképességére.

Or. de

Módosítás 68
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
végrehajtása során szerzett tapasztalat 
fényében a stabilitási és 
konvergenciaprogramok tartalmát és 
vizsgálatuk kritériumait tovább kell 
módosítani.

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
végrehajtása során szerzett tapasztalat 
fényében a stabilitási és 
konvergenciaprogramok tartalmát és a 
vizsgálatukra szolgáló eljárást nemzeti és 
uniós szinten is tovább kell fejleszteni.

Or. en

Módosítás 69
Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
végrehajtása során szerzett tapasztalat 
fényében a stabilitási és 
konvergenciaprogramok tartalmát és 
vizsgálatuk kritériumait tovább kell 
módosítani.

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
végrehajtása során szerzett tapasztalat 
fényében a stabilitási és 
konvergenciaprogramok tartalmát és 
vizsgálatuk kritériumait nemzeti és uniós 
szinten tovább kell fejleszteni, és meg kell 
vitatni.

Or. en
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Módosítás 70
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségvetési egyenlegre vonatkozó 
középtávú költségvetési célkitűzés 
betartása lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy a GDP 3%-ában 
meghatározott referenciaérték tekintetében 
biztonsági tartalékkal rendelkezzenek 
annak érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és legyen 
költségvetési mozgásterük, különös 
tekintettel az állami beruházási 
szükségletekre.

(6) A költségvetési egyenlegre vonatkozó 
középtávú költségvetési célkitűzés 
betartása lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy a GDP 3%-ában 
meghatározott referenciaérték tekintetében 
biztonsági tartalékkal rendelkezzenek 
annak érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és legyen 
költségvetési mozgásterük, különös 
tekintettel a versenyképességük javítását 
szolgáló állami beruházási szükségletekre.

Or. de

Módosítás 71
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségvetési egyenlegre vonatkozó 
középtávú költségvetési célkitűzés 
betartása lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy a GDP 3%-ában 
meghatározott referenciaérték tekintetében 
biztonsági tartalékkal rendelkezzenek 
annak érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és legyen 
költségvetési mozgásterük, különös 
tekintettel az állami beruházási 
szükségletekre.

(6) A költségvetési egyenlegre vonatkozó 
középtávú költségvetési célkitűzés 
betartása lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy a GDP 3%-ában 
meghatározott referenciaérték tekintetében 
biztonsági tartalékkal rendelkezzenek 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
fenntartható államháztartást vagy a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé, a
költségvetési mozgástér megőrzése mellett, 
különös tekintettel az állami beruházási 
szükségletekre.

Or. en
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Módosítás 72
Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségvetési egyenlegre vonatkozó 
középtávú költségvetési célkitűzés 
betartása lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy a GDP 3%-ában 
meghatározott referenciaérték tekintetében 
biztonsági tartalékkal rendelkezzenek 
annak érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és legyen 
költségvetési mozgásterük, különös 
tekintettel az állami beruházási 
szükségletekre.

(6) A költségvetési egyenlegre vonatkozó 
középtávú költségvetési célkitűzés 
betartása lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy a GDP 3%-ában 
meghatározott referenciaérték tekintetében 
biztonsági tartalékkal rendelkezzenek 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
fenntartható államháztartást és a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és legyen 
költségvetési mozgásterük, különös 
tekintettel az állami beruházási 
szükségletekre.

Or. en

Módosítás 73
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A középtávú költségvetési célkitűzés 
elérésére és fenntartására vonatkozó 
kötelezettséget a prudens költségvetési 
politika elveinek meghatározása révén kell 
alkalmazni.

(7) A középtávú költségvetési célkitűzés 
elérésére és fenntartására vonatkozó 
kötelezettséget a fenntartható
költségvetési politika elveinek 
meghatározása révén kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A prudens költségvetési politika azt 
jelenti, hogy az államháztartási kiadások 
növekedésének mértéke általában nem lépi 
túl a GDP-növekedés prudens középtávú 
mértékét, az ezt a mértéket túllépő 
kiadásnövekedést az államháztartási 
bevételek diszkrecionális növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

(9) A rendezett költségvetési politika azt 
jelenti, hogy az államháztartás középtávon 
betartja a kiadásokra és bevételekre 
vonatkozó indikatív iránymutatások adott 
körét. Az adóbevételek növekedése (az 
időleges bevételi források kizárása 
mellett) általában nem maradhat el a GDP-
növekedés középtávú mértékétől. Az 
államháztartási kiadások növekedése (az 
üzleti ciklushoz kapcsolódó szociális 
ellátásokkal és kiadási elemekkel együtt) 
általában nem lépheti túl a GDP-
növekedés prudens középtávú mértékét. A 
kiadások diszkrecionális növekedését vagy 
az adóbevételek diszkrecionális 
csökkentését egyéb diszkrecionális 
kísérőintézkedésekkel kell ellensúlyozni, a 
kiadási oldalon és/vagy az adóbevételek 
oldalán.

Or. en

Indokolás

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be mobilized and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a number 
of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side (taxes from 
rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the expenditure 
side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden the approach 
from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based on the 
expenditure and revenue side.

Módosítás 75
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A prudens költségvetési politika azt (9) A fenntartható költségvetési politika 



AM\856336HU.doc 9/38 PE458.552v01-00

HU

jelenti, hogy az államháztartási kiadások 
növekedésének mértéke általában nem lépi
túl a GDP-növekedés prudens középtávú 
mértékét, az ezt a mértéket túllépő 
kiadásnövekedést az államháztartási 
bevételek diszkrecionális növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

egy bevételoldali és kiadásoldali 
szabálykészlet betartását jelenti, amelyben 
a strukturális költségvetési bevételek 
növekedése a rendkívüli bevételek, a 
ciklikus jellegű és egyszeri intézkedések 
nélkül általában nem maradhat el a GDP 
üzleti ciklus során mért átlagos
növekedési rátájától. Az államháztartási 
kiadások növekedési rátája általában nem 
lépi túl a GDP-növekedés középtávú 
mértékét az üzleti ciklus során, az ezt a 
mértéket túllépő diszkrecionális 
kiadásnövekedést vagy az adóbevételek 
diszkrecionális csökkentését a kiadási 
oldalon és/vagy az adóbevételek oldalán 
egyéb diszkrecionális kísérő intézkedések 
kompenzálják. A fenntartható 
költségvetési politika a gazdasági 
fenntarthatóság hosszú távú tényezőinek
az 1467/97/EK rendelet értelmében vett 
súlyosbító vagy enyhítő tényezőként 
történő megfelelő és kifejezett 
figyelembevételét jelenti, amely tényezők 
például a társadalmi integráció, a 
környezetvédelmi externáliák, különösen 
az éghajlatváltozás, valamint az egyéb 
negatív externáliák internalizálásával 
összefüggő, a jövő nemzedékei számára 
terhet jelentő költségek.

Or. en

Módosítás 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Általános jellegű, súlyos gazdasági 
visszaesés esetén lehetővé kell tenni a 
prudens költségvetési politikától való 
átmeneti eltérést a gazdaság élénkítésének
elősegítése érdekében.

(10) Súlyos gazdasági visszaesés esetén –
azt az időszakot ideértve, amely alatt a 
gazdaság szokásos potenciálja alatt 
működik – lehetővé kell tenni a rendezett
költségvetési politikától való átmeneti 
eltérést a gazdaság teljes fellendítésének
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elősegítése érdekében.

Or. en

Indokolás

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.

Módosítás 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Általános jellegű, súlyos gazdasági 
visszaesés esetén lehetővé kell tenni a 
prudens költségvetési politikától való 
átmeneti eltérést a gazdaság élénkítésének 
elősegítése érdekében.

(10) Recesszió esetén lehetővé kell tenni a 
prudens költségvetési politikától való 
átmeneti eltérést a gazdaság élénkítésének 
elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 78
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Általános jellegű, súlyos gazdasági (10) Általános jellegű, súlyos gazdasági 
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visszaesés esetén lehetővé kell tenni a 
prudens költségvetési politikától való 
átmeneti eltérést a gazdaság élénkítésének 
elősegítése érdekében.

visszaesés esetén kivételesen lehetővé kell 
tenni a prudens költségvetési politikától 
való átmeneti eltérést a gazdaság 
élénkítésének elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 79
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Általános jellegű, súlyos gazdasági 
visszaesés esetén lehetővé kell tenni a 
prudens költségvetési politikától való 
átmeneti eltérést a gazdaság élénkítésének 
elősegítése érdekében.

(10) Általános jellegű, súlyos gazdasági 
visszaesés esetén lehetővé kell tenni a 
fenntartható költségvetési politikától való 
átmeneti eltérést a gazdaság élénkítésének 
elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 80
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A prudens költségvetési politikától 
való jelentős eltérés esetén 
figyelmeztetésben kell részesíteni az 
érintett tagállamot, abban az esetben pedig, 
ha a jelentős eltérés tartósan fennáll vagy 
különösen súlyos, ajánlást kell tenni az 
érintett tagállamnak a szükséges korrekciós 
intézkedések megtételére.

(11) A prudens költségvetési politikától 
való jelentős eltérés esetén 
figyelmeztetésben kell részesíteni az 
érintett tagállamot, abban az esetben pedig, 
ha a jelentős eltérés tartósan fennáll vagy 
különösen súlyos, ajánlást kell tenni az 
érintett tagállamnak a szükséges korrekciós 
intézkedések megtételére. Az Európai 
Parlament felkérheti az érintett 
tagállamot, hogy e tekintetben politikáit 
illetékes bizottsága előtt fejtse ki.

Or. en
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Módosítás 81
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A prudens költségvetési politikától 
való jelentős eltérés esetén 
figyelmeztetésben kell részesíteni az 
érintett tagállamot, abban az esetben pedig, 
ha a jelentős eltérés tartósan fennáll vagy 
különösen súlyos, ajánlást kell tenni az 
érintett tagállamnak a szükséges korrekciós 
intézkedések megtételére.

(11) A fenntartható költségvetési 
politikától való jelentős eltérés esetén 
figyelmeztetésben kell részesíteni az 
érintett tagállamot, abban az esetben pedig, 
ha a jelentős eltérés tartósan fennáll vagy 
különösen súlyos, ajánlást kell tenni az 
érintett tagállamnak a szükséges korrekciós 
intézkedések megtételére.

Or. en

Módosítás 82
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A prudens költségvetési politikától 
való jelentős eltérés esetén 
figyelmeztetésben kell részesíteni az 
érintett tagállamot, abban az esetben pedig, 
ha a jelentős eltérés tartósan fennáll vagy 
különösen súlyos, ajánlást kell tenni az 
érintett tagállamnak a szükséges korrekciós 
intézkedések megtételére.

(11) A fenntartható költségvetési 
politikától való jelentős eltérés esetén 
figyelmeztetésben kell részesíteni az 
érintett tagállamot, abban az esetben pedig, 
ha a jelentős eltérés tartósan fennáll vagy 
különösen súlyos, ajánlást kell tenni az 
érintett tagállamnak a szükséges korrekciós 
intézkedések megtételére.

Or. en

Módosítás 83
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A részt vevő tagállamokra 
vonatkozóan az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének való megfelelés 
biztosítása érdekében egy meghatározott 
érvényesítési mechanizmust kell létrehozni 
a Szerződés 136. cikke alapján olyan 
esetekre, amikor a prudens költségvetési 
politikától való tartós és jelentős eltérés 
fennáll.

(12) A részt vevő tagállamokra 
vonatkozóan az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének való megfelelés 
biztosítása érdekében egy meghatározott 
érvényesítési mechanizmust kell létrehozni 
az EUMSz. 136. cikke alapján a prudens 
költségvetési politikától való tartós és 
jelentős eltérés, az intézkedés, illetve az 
együttműködési hajlandóság hiányának 
esetére.

Or. en

Módosítás 84
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A részt vevő tagállamokra 
vonatkozóan az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének való megfelelés 
biztosítása érdekében egy meghatározott 
érvényesítési mechanizmust kell létrehozni 
a Szerződés 136. cikke alapján olyan 
esetekre, amikor a prudens költségvetési 
politikától való tartós és jelentős eltérés 
fennáll.

(12) A részt vevő tagállamokra 
vonatkozóan az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének való megfelelés 
biztosítása érdekében egy meghatározott 
érvényesítési mechanizmust kell létrehozni 
a Szerződés 136. cikke alapján olyan 
esetekre, amikor a fenntartható
költségvetési politikától való tartós és 
jelentős eltérés fennáll.

Or. en

Módosítás 85
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont
1466/97/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes részt vevő tagállam a 
Szerződés 121. cikke értelmében 
rendszeres időközönként benyújtja a 
Tanácshoz és a Bizottsághoz a többoldalú 
felügyelet céljából szükséges 
információkat egy stabilitási program 
formájában, amely lényeges alapot biztosít 
a munkahelyteremtést elősegítő árstabilitás 
és dinamikus, fenntartható növekedés 
számára.

(1) Minden egyes részt vevő tagállam a 
Szerződés 121. cikke értelmében 
rendszeres időközönként benyújtja a 
Tanácshoz és a Bizottsághoz a többoldalú 
felügyelet céljából szükséges 
információkat egy stabilitási program 
formájában, amely lényeges alapot biztosít 
az árstabilitás, a versenyképesség és a
dinamikus, fenntartható és a 
munkahelyteremtést elősegítő növekedés 
számára.

Or. de

Módosítás 86
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
1466/97/EK rendelet
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett, az államháztartási egyenleg és az 
adósságarány változására, az 
államháztartási kiadások növekedésére, az 
államháztartási bevételek változatlan 
politika figyelembevételével tervezett 
növekedésére, a tervezett diszkrecionális 
bevételi intézkedésekre, valamint a főbb 
gazdasági feltételezésekre vonatkozó 
információk összeállítása évente történik, 
és lefedi az előző évet, a folyó évet és 
legalább a következő három évet.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett, az államháztartási egyenleg és az 
adósságarány változására, az 
államháztartási kiadások növekedésére, az 
államháztartási bevételek változatlan 
politika figyelembevételével tervezett 
növekedésére, a tervezett diszkrecionális 
bevételi intézkedésekre, a gazdaság 
versenyképességének növekedési pályáira 
és mutatóira, valamint a főbb gazdasági 
feltételezésekre vonatkozó információk 
összeállítása évente történik, és lefedi az 
előző évet, a folyó évet és legalább a 
következő három évet.

Or. en
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Módosítás 87
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság értékelése alapján a Tanács a 
Szerződés 121. cikke értelmében a 
többoldalú felügyelet keretében 
megvizsgálja az érintett tagállamok által 
benyújtott középtávú költségvetési 
célkitűzést, értékeli, hogy a program 
alapját képező közgazdasági feltételezések 
reálisak-e, a középtávú költségvetési 
célkitűzéshez vezető korrekciós pálya 
megfelelő-e, és a korrekciós pálya 
tiszteletben tartása érdekében tett vagy 
javasolt intézkedések elegendőek-e a 
középtávú költségvetési célkitűzésnek a 
ciklus alatt történő eléréséhez.

(1) A Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság értékelése alapján a Tanács az 
EUMSz. 121. cikke értelmében a 
többoldalú felügyelet keretében 
megvizsgálja az érintett tagállamok által a 
stabilitási programokban ismertetett
középtávú költségvetési célkitűzést és az 
államadósság arányának várható 
alakulását, értékeli, hogy a program 
alapját képező közgazdasági feltételezések 
reálisak-e, a középtávú költségvetési 
célkitűzéshez vezető korrekciós pálya 
megfelelő-e, és a korrekciós pálya 
tiszteletben tartása érdekében tett vagy 
javasolt intézkedések elegendőek-e a 
középtávú költségvetési célkitűzésnek a 
ciklus alatt történő eléréséhez.

Or. en

Módosítás 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A középtávú költségvetési célkitűzés 
eredményes megvalósításának és 
fenntartásának biztosítása érdekében a 
Tanács ellenőrzi, hogy az államháztartási 
kiadások növekedési pályája a 
bevételoldalon tett vagy tervezett 

A középtávú költségvetési célkitűzés 
eredményes megvalósításának és 
fenntartásának biztosítása érdekében a 
Tanács ellenőrzi, hogy az államháztartási 
kiadások növekedési pályája és az 
adóbevételek növekedési pályája az 



PE458.552v01-00 16/38 AM\856336HU.doc

HU

intézkedések hatásával összefüggésben 
tekintve összhangban van-e a prudens
költségvetési politikával.

ellensúlyozó diszkrecionális intézkedések 
lehetséges kompenzációs hatásait 
figyelembe véve összhangban van-e a 
rendezett költségvetési politikával.

Or. en

Módosítás 89
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A középtávú költségvetési célkitűzés 
eredményes megvalósításának és 
fenntartásának biztosítása érdekében a 
Tanács ellenőrzi, hogy az államháztartási 
kiadások növekedési pályája a 
bevételoldalon tett vagy tervezett 
intézkedések hatásával összefüggésben 
tekintve összhangban van-e a prudens
költségvetési politikával.

A középtávú költségvetési célkitűzés 
eredményes megvalósításának és 
fenntartásának biztosítása érdekében a 
Tanács ellenőrzi, hogy az államháztartási 
kiadások növekedési pályája a 
bevételoldalon tett vagy tervezett 
intézkedések hatásával összefüggésben 
tekintve összhangban van-e a fenntartható
költségvetési politikával.

Or. en

Módosítás 90
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési politika akkor tekinthető 
prudensnek és ezáltal a középtávú 
költségvetési célkitűzés megvalósítását és 
hosszú távú fenntartását elősegítőnek, ha 
teljesülnek a következő feltételek:

A költségvetési politika akkor tekinthető 
fenntarthatónak és ezáltal a középtávú 
költségvetési célkitűzés megvalósítását és 
hosszú távú fenntartását elősegítőnek, ha 
teljesülnek a következő feltételek:
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Or. en

Módosítás 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon tagállamok esetében, amelyek már 
megvalósították középtávú költségvetési 
célkitűzésüket, az éves kiadásnövekedés 
nem lépi túl a GDP-növekedés prudens
középtávú mértékét, kivéve, ha a túllépést 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
ellensúlyozzák;

a) azon tagállamok esetében, amelyek már 
megvalósították középtávú költségvetési 
célkitűzésüket, az éves kiadásnövekedés 
nem lépi túl a GDP-növekedés becsült
középtávú mértékét, az adóbevétel 
növekedése pedig nem marad el az 
államháztartási bevétel növekedésétől,
kivéve, ha a túllépéseket vagy hiányokat
diszkrecionális bevételi és/vagy kiadási
intézkedések ellensúlyozzák;

Or. en

Indokolás

Lásd az ETUC 1. módosítását. Ezenkívül az az érv, miszerint a kormányok a kiadásokat 
ellenőrzés alatt képesek tartani, a bevételeket viszont nem, nem állja meg a helyét. A kiadások 
és a bevételek egyaránt szoros kölcsönhatásban vannak az üzleti ciklussal, és a visszaesés
éppúgy rontja az adóbevételeket, mint ahogyan felnyomja az államháztartási kiadásokat.

Módosítás 92
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon tagállamok esetében, amelyek már a) azon tagállamok esetében, amelyek már 
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megvalósították középtávú költségvetési 
célkitűzésüket, az éves kiadásnövekedés 
nem lépi túl a GDP-növekedés prudens
középtávú mértékét, kivéve, ha a túllépést 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
ellensúlyozzák;

megvalósították középtávú költségvetési 
célkitűzésüket, az éves kiadásnövekedés 
nem lépi túl a GDP-növekedés 
fenntartható középtávú mértékét, kivéve, 
ha a túllépést diszkrecionális bevételi 
intézkedések ellensúlyozzák;

Or. en

Módosítás 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon tagállamok esetében, amelyek még 
nem valósították meg középtávú 
költségvetési célkitűzésüket, az éves 
kiadásnövekedés nem lép túl egy, a GDP-
növekedés prudens középtávú mértéke 
alatti mértéket, kivéve, ha a túllépést
diszkrecionális bevételi intézkedések 
ellensúlyozzák. Azt a mértéket, amellyel az 
államháztartási kiadások növekedési rátája 
elmarad a GDP-növekedés prudens 
középtávú mértékétől, úgy kell 
meghatározni, hogy a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez vezető 
megfelelő korrekció biztosított legyen;

b) azon tagállamok esetében, amelyek még 
nem valósították meg középtávú 
költségvetési célkitűzésüket, az 
adóbevételek éves növekedésének meg kell 
haladnia a GDP-növekedés középtávú 
mértékét, az éves középtávú
kiadásnövekedés viszont nem léphet túl 
egy, a GDP-növekedés prudens középtávú 
mértéke alatti mértéket. Az államháztartási 
kiadások növekedési pályájának 
kiszámítása és értékelése során az üzleti 
ciklushoz kapcsolódó munkanélküliségi 
ellátások és egyéb szociális kiadások 
hatását nem kell figyelembe venni. Az 
ezen indikatív kiadási és növekedési 
pályáktól való eltéréseket nem tekintik 
problémának, amennyiben ezeket az 
eltéréseket akár a kiadási oldalán, akár a 
bevételi oldalon, vagy mindkét oldalon
diszkrecionális intézkedések 
ellensúlyozzák. Azt a mértéket, amellyel az 
államháztartási kiadások növekedési rátája 
elmarad a GDP-növekedés prudens 
középtávú mértékétől, valamint az 
adóbevételek növekedési rátájának a 
középtávú GDP-növekedéshez képest 
mutatkozó többletének mértékét egyaránt
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úgy kell meghatározni, hogy a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez vezető 
megfelelő korrekció biztosított legyen;

Or. en

Módosítás 94
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon tagállamok esetében, amelyek még
nem valósították meg középtávú 
költségvetési célkitűzésüket, az éves 
kiadásnövekedés nem lép túl egy, a GDP-
növekedés prudens középtávú mértéke 
alatti mértéket, kivéve, ha a túllépést 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
ellensúlyozzák. Azt a mértéket, amellyel az 
államháztartási kiadások növekedési rátája 
elmarad a GDP-növekedés prudens
középtávú mértékétől, úgy kell 
meghatározni, hogy a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez vezető 
megfelelő korrekció biztosított legyen;

b) azon tagállamok esetében, amelyek még 
nem valósították meg középtávú 
költségvetési célkitűzésüket, az éves 
kiadásnövekedés nem lép túl egy, a GDP-
növekedés fenntartható középtávú mértéke 
alatti mértéket, kivéve, ha a túllépést 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
ellensúlyozzák. Azt a mértéket, amellyel az 
államháztartási kiadások növekedési rátája 
elmarad a GDP-növekedés fenntartható
középtávú mértékétől, úgy kell 
meghatározni, hogy a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez vezető 
megfelelő korrekció biztosított legyen;

Or. en

Módosítás 95
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prudens középtávú növekedést
rendszeres időközönként frissített, tíz évet 
átfogó előrejelzések alapján kell értékelni.

A fenntartható középtávú növekedést 
rendszeres időközönként frissített, tíz évet 
átfogó előrejelzések alapján kell értékelni.

Or. en

Módosítás 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető 
korrekciós pályája meghatározásakor, 
amelyek még nem érték el ezt a célt, 
valamint a középtávú célkitűzést már elért 
országoknak ezen célkitűzéstől való 
átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a 
Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra 
vonatkozó referenciaérték tekintetében 
megfelelő biztonsági tartalék áll 
rendelkezésre, illetve a költségvetés 
egyenlege a várakozások szerint a 
programidőszak alatt visszatér a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez – figyelembe 
veszi azon jelentős strukturális reformok 
végrehajtását, amelyek, többek között a 
potenciális növekedés fokozása révén, 
közvetlen hosszú távú 
költségmegtakarítást eredményeznek, és 
ezáltal az államháztartás hosszú távú 
fenntarthatóságát igazolhatóan 
befolyásolják.

Azon tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető 
korrekciós pályája meghatározásakor, 
amelyek még nem érték el ezt a célt, 
valamint a középtávú célkitűzést már elért 
országoknak ezen célkitűzéstől való 
átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a 
Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra 
vonatkozó referenciaérték tekintetében 
megfelelő biztonsági tartalék áll 
rendelkezésre, illetve a költségvetés 
egyenlege a várakozások szerint a 
programidőszak alatt visszatér a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez – figyelembe 
veszi azon jelentős strukturális reformok 
végrehajtását, amelyek elősegítik az Unió 
növekedésre, munkahelyekre, valamint 
társadalmi és regionális kohézióra 
vonatkozó célkitűzéseinek elérését.

Or. en
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Módosítás 97
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető 
korrekciós pályája meghatározásakor, 
amelyek még nem érték el ezt a célt, 
valamint a középtávú célkitűzést már elért 
országoknak ezen célkitűzéstől való 
átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a 
Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra 
vonatkozó referenciaérték tekintetében 
megfelelő biztonsági tartalék áll 
rendelkezésre, illetve a költségvetés 
egyenlege a várakozások szerint a 
programidőszak alatt visszatér a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez – figyelembe 
veszi azon jelentős strukturális reformok 
végrehajtását, amelyek, többek között a 
potenciális növekedés fokozása révén, 
közvetlen hosszú távú költségmegtakarítást 
eredményeznek, és ezáltal az 
államháztartás hosszú távú 
fenntarthatóságát igazolhatóan 
befolyásolják.

Azon tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető 
korrekciós pályája meghatározásakor, 
amelyek még nem érték el ezt a célt, 
valamint a középtávú célkitűzést már elért 
országoknak ezen célkitűzéstől való 
átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a 
Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra 
vonatkozó referenciaérték tekintetében 
megfelelő biztonsági tartalék áll 
rendelkezésre, illetve a költségvetés 
egyenlege a várakozások szerint a 
programidőszak alatt visszatér a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez – csak azon 
jelentős strukturális reformok végrehajtását
veheti figyelembe, amelyek, többek között 
a potenciális növekedés fokozása révén, 
közvetlen hosszú távú költségmegtakarítást 
eredményeznek, és ezáltal az 
államháztartás hosszú távú 
fenntarthatóságát igazolhatóan 
befolyásolják.

Or. en

Módosítás 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges figyelmet kell fordítani a több Különleges figyelmet kell fordítani azokra 
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pilléren alapuló – egy kötelező, 
tőkefedezeti pillért is magában foglaló –
rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő – az 
államilag irányított pillér reformjának 
nettó költségét tükröző – eltérést, azzal a 
feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a 
hiányra vonatkozó referenciaérték 
tekintetében megfelelő biztonsági tartalék 
áll rendelkezésre.

a reformokra, amelyek fenntartják a 
meglévő munkahelyeket, valamint új és 
jobb munkahelyeket teremtenek, illetve az 
állami beruházásokon alapuló 
reformokra. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő 
eltérést.

Or. en

Módosítás 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges figyelmet kell fordítani a több 
pilléren alapuló – egy kötelező, 
tőkefedezeti pillért is magában foglaló –
rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő – az 
államilag irányított pillér reformjának nettó 
költségét tükröző – eltérést, azzal a 
feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a 
hiányra vonatkozó referenciaérték 
tekintetében megfelelő biztonsági tartalék 
áll rendelkezésre.

Különleges figyelmet kell fordítani a több 
pilléren alapuló rendszer megerősítésére
irányuló nyugdíjreformokra. Az ilyen 
reformokat végrehajtó tagállamok számára 
lehetővé kell tenni a középtávú 
költségvetési célkitűzésükhöz vezető 
korrekciós pályától vagy magától a 
célkitűzéstől történő – az államilag 
irányított pillér reformjának nettó költségét 
tükröző – eltérést, azzal a feltétellel, hogy 
az eltérés átmeneti, és a hiányra vonatkozó 
referenciaérték tekintetében megfelelő 
biztonsági tartalék áll rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 100
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges figyelmet kell fordítani a több 
pilléren alapuló – egy kötelező, 
tőkefedezeti pillért is magában foglaló –
rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától
vagy magától a célkitűzéstől történő – az 
államilag irányított pillér reformjának nettó 
költségét tükröző – eltérést, azzal a 
feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a 
hiányra vonatkozó referenciaérték 
tekintetében megfelelő biztonsági tartalék 
áll rendelkezésre.

E reformokon belül különleges figyelmet 
kell fordítani a nyugdíjreformokra, amikor
több pilléren alapuló – egy kötelező, 
tőkefedezeti pillért is magában foglaló –
rendszert vezetnek be. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő – az 
államilag irányított pillér reformjának nettó 
költségét tükröző – eltérést, azzal a 
feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a 
hiányra vonatkozó referenciaérték 
tekintetében megfelelő biztonsági tartalék 
áll rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 9 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Súlyos gazdasági visszaesés időszakában, 
beleértve annak utóhatásait és azt az 
időszakot is, amely alatt a gazdaság még 
mindig potenciálja alatt működik,
engedélyezik a tagállamok számára, hogy 
átmenetileg eltérjenek a negyedik 
albekezdésben említett költségvetési 
politika jelentette korrekciós pályától.
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Or. en

Módosítás 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 9 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Recesszió időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy a 
gazdaságélénkítés elősegítése érdekében
átmenetileg eltérjenek a negyedik 
albekezdésben említett prudens 
költségvetési politika jelentette korrekciós 
pályától.

Or. en

Módosítás 103
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 9 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Csak általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Or. en
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Módosítás 104
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 9 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Súlyos gazdasági visszaesés időszakában 
engedélyezhető a tagállamok számára, 
hogy átmenetileg eltérjenek a negyedik 
albekezdésben említett fenntartható
költségvetési politika jelentette korrekciós 
pályától.

Or. en

Módosítás 105
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1466/97/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Tanács a stabilitási program 
vizsgálatát a program benyújtásától 
számítva legfeljebb három hónapon belül 
elvégzi. A Tanács a Bizottságtól kapott 
ajánlás alapján, és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően szükség esetén véleményezi a 
programot. Ha a Tanács a Szerződés 121. 
cikkével összhangban megállapítja, hogy a 
program célkitűzéseit és tartalmát –
különös tekintettel a prudens költségvetési 
politikára – meg kell erősíteni, a Tanács 
saját véleménye alapján felkéri az érintett 
tagállamot, hogy módosítsa programját.

(2) A Tanács a stabilitási program 
vizsgálatát a program benyújtásától 
számítva legfeljebb három hónapon belül 
elvégzi. A Tanács a Bizottságtól kapott 
ajánlás alapján, és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően szükség esetén véleményezi a 
programot. Ha a Tanács a Szerződés 121. 
cikkével összhangban megállapítja, hogy a 
program célkitűzéseit és tartalmát –
különös tekintettel a fenntartható
költségvetési politikára – meg kell 
erősíteni, a Tanács saját véleménye alapján 
felkéri az érintett tagállamot, hogy 
módosítsa programját.

Or. en
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Módosítás 106
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1466/97/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a többoldalú 
felügyelet részeként a Tanács a részt vevő 
tagállamok által nyújtott információk, 
valamint a Bizottság és a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság értékelése alapján 
figyelemmel kíséri a stabilitási programok 
végrehajtását, különös tekintettel a 
költségvetési egyenlegnek a középtávú 
költségvetési célkitűzéstől vagy az ahhoz 
vezető megfelelő korrekciós pályától való 
tényleges vagy várható jelentős eltérésének 
megállapítására, amely a prudens
költségvetési politikától való eltérésekből 
ered.

(1) A Szerződés 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a többoldalú 
felügyelet részeként a Tanács a részt vevő 
tagállamok által nyújtott információk, 
valamint a Bizottság és a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság értékelése alapján 
figyelemmel kíséri a stabilitási programok 
végrehajtását, különös tekintettel a 
költségvetési egyenlegnek a középtávú 
költségvetési célkitűzéstől vagy az ahhoz 
vezető megfelelő korrekciós pályától való 
tényleges vagy várható jelentős eltérésének 
megállapítására, amely a fenntartható
költségvetési politikától való eltérésekből 
ered.

Or. en

Módosítás 107
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1466/97/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének 
negyedik albekezdésében említett prudens
költségvetési politikától való jelentős 
eltérés esetén, és a túlzott hiány 
kialakulásának megakadályozása 
érdekében a Bizottság a Szerződés 121. 

(2) Az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének 
negyedik albekezdésében említett 
fenntartható költségvetési politikától való 
jelentős eltérés esetén, és a túlzott hiány 
kialakulásának megakadályozása 
érdekében a Bizottság a Szerződés 121. 
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cikkének (4) bekezdésével összhangban 
figyelmeztetésben részesítheti az érintett 
tagállamot.

cikkének (4) bekezdésével összhangban 
figyelmeztetésben részesítheti az érintett 
tagállamot.

Or. en

Módosítás 108
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1466/97/EK rendelet 
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prudens költségvetési politikától való 
eltérés akkor tekintendő jelentősnek, ha 
bekövetkeznek a következő feltételek: a 
prudens költségvetési politikával 
összhangban lévő kiadásnövekedés 
túllépése, amelyet nem ellensúlyoznak 
diszkrecionális bevételnövelő 
intézkedések; vagy diszkrecionális 
bevételcsökkentő intézkedések, amelyeket 
nem ellensúlyoz kiadáscsökkentés; 
valamint az eltérésnek az államháztartási 
egyenlegre gyakorolt teljes hatása legalább 
a GDP 0,5%-a egyetlen éven belül, vagy 
átlagosan legalább a GDP 0,25%-a két 
egymást követő évben.

A fenntartható költségvetési politikától 
való eltérés akkor tekintendő jelentősnek, 
ha bekövetkeznek a következő feltételek: a 
fenntartható költségvetési politikával 
összhangban lévő kiadásnövekedés 
túllépése, amelyet nem ellensúlyoznak 
diszkrecionális bevételnövelő 
intézkedések; vagy diszkrecionális 
bevételcsökkentő intézkedések, amelyeket 
nem ellensúlyoz kiadáscsökkentés; 
valamint az eltérésnek az államháztartási 
egyenlegre gyakorolt teljes hatása legalább 
a GDP 0,5%-a egyetlen éven belül, vagy 
átlagosan legalább a GDP 0,25%-a két 
egymást követő évben.

Or. en

Módosítás 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1466/97/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eltérés általános jellegű súlyos 
gazdasági visszaesés esetén is figyelmen 
kívül hagyható.

Az eltérés recesszió esetén is figyelmen 
kívül hagyható.

Or. en

Módosítás 110
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1466/97/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha a prudens
költségvetési politikától való eltérés 
tartósan fennáll vagy különösen súlyos, a 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján ajánlást 
tesz az érintett tagállamnak a szükséges 
korrekciós intézkedések megtételére. A 
Tanács a Bizottság javaslata alapján 
ajánlását nyilvánosságra hozza.

(3) Abban az esetben, ha a fenntartható
költségvetési politikától való eltérés 
tartósan fennáll vagy különösen súlyos, a 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján ajánlást 
tesz az érintett tagállamnak a szükséges 
korrekciós intézkedések megtételére. A 
Tanács a Bizottság javaslata alapján 
ajánlását nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 111
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont – a pont
1466/97/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes eltéréssel rendelkező 
tagállam a Szerződés 121. cikke 
értelmében rendszeres időközönként 

(1) Minden egyes eltéréssel rendelkező 
tagállam a Szerződés 121. cikke 
értelmében rendszeres időközönként 
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benyújtja a Tanácshoz és a Bizottsághoz a 
többoldalú felügyelet céljából szükséges 
információkat egy konvergenciaprogram 
formájában, amely lényeges alapot biztosít 
a munkahelyteremtést elősegítő árstabilitás 
és a dinamikus, fenntartható növekedés 
számára.

benyújtja a Tanácshoz és a Bizottsághoz a 
többoldalú felügyelet céljából szükséges 
információkat egy konvergenciaprogram 
formájában, amely lényeges alapot biztosít 
az árstabilitás, a versenyképesség és a 
dinamikus, fenntartható és a 
munkahelyteremtést elősegítő növekedés 
számára.

Or. de

Módosítás 112
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont – c pont
1466/97/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett, az államháztartási egyenleg és az 
adósságarány változására, az 
államháztartási kiadások növekedésére, az 
államháztartási bevételek változatlan 
politika figyelembevételével tervezett 
növekedésére, a tervezett diszkrecionális 
bevételi intézkedésekre, valamint a főbb 
gazdasági feltételezésekre vonatkozó 
információk összeállítása évente történik, 
és lefedi az előző évet, a folyó évet és 
legalább a következő három évet.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett, az államháztartási egyenleg és az 
adósságarány változására, az 
államháztartási kiadások növekedésére, az 
államháztartási bevételek változatlan 
politika figyelembevételével tervezett 
növekedésére, a tervezett diszkrecionális 
bevételi intézkedésekre, a gazdaság 
versenyképességének növekedési 
pályájára és mutatóira, valamint a főbb 
gazdasági feltételezésekre vonatkozó 
információk összeállítása évente történik, 
és lefedi az előző évet, a folyó évet és 
legalább a következő három évet.

Or. en

Módosítás 113
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
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1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság értékelése alapján a Tanács a 
Szerződés 121. cikke értelmében a 
többoldalú felügyelet keretében 
megvizsgálja az érintett tagállamok által 
benyújtott középtávú költségvetési 
célkitűzéseket, értékeli, hogy a program 
alapját képező közgazdasági feltételezések 
reálisak-e, a középtávú költségvetési 
célkitűzéshez vezető korrekciós pálya 
megfelelő-e, és a korrekciós pálya 
tiszteletben tartása érdekében tett és/vagy 
javasolt intézkedések elegendőek-e a 
középtávú költségvetési célkitűzésnek a 
ciklus alatt történő eléréséhez és a tartós 
konvergencia eléréséhez.

(1) A Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság értékelése alapján a Tanács az 
EUMSz. 121. cikke értelmében a 
többoldalú felügyelet keretében 
megvizsgálja az érintett tagállamok által 
konvergenciaprogramjaikban ismertetett
középtávú költségvetési célkitűzéseket és 
az államadósság arányának várható 
alakulását, értékeli, hogy a program 
alapját képező közgazdasági feltételezések 
reálisak-e, a középtávú költségvetési 
célkitűzéshez vezető korrekciós pálya 
megfelelő-e, és a korrekciós pálya 
tiszteletben tartása érdekében tett és/vagy 
javasolt intézkedések elegendőek-e a 
középtávú költségvetési célkitűzésnek a 
ciklus alatt történő eléréséhez és a tartós 
konvergencia eléréséhez.

Or. en

Módosítás 114
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A középtávú költségvetési célkitűzés 
eredményes megvalósításának és 
fenntartásának biztosítása érdekében a 
Tanács ellenőrzi, hogy az államháztartási 
kiadások növekedési pályája a 
bevételoldalon tett vagy javasolt 
intézkedések hatásával összefüggésben 
tekintve összhangban van-e a prudens
költségvetési politikával.

A középtávú költségvetési célkitűzés 
eredményes megvalósításának és 
fenntartásának biztosítása érdekében a 
Tanács ellenőrzi, hogy az államháztartási 
kiadások növekedési pályája a 
bevételoldalon tett vagy javasolt 
intézkedések hatásával összefüggésben 
tekintve összhangban van-e a fenntartható
költségvetési politikával.
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Or. en

Módosítás 115
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési politika akkor tekinthető 
prudensnek és ezáltal a középtávú 
költségvetési célkitűzés megvalósítását és 
hosszú távú fenntartását elősegítőnek, ha 
teljesülnek a következő feltételek:

A költségvetési politika akkor tekinthető 
fenntarthatónak és ezáltal a középtávú 
költségvetési célkitűzés megvalósítását és 
hosszú távú fenntartását elősegítőnek, ha 
teljesülnek a következő feltételek:

Or. en

Módosítás 116
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon tagállamok esetében, amelyek már 
megvalósították középtávú költségvetési 
célkitűzésüket, az éves kiadásnövekedés 
nem lépi túl a GDP-növekedés prudens
középtávú mértékét, kivéve, ha a túllépést 
diszkrecionális bevételi intézkedésekkel 
ellensúlyozzák;

a) azon tagállamok esetében, amelyek már 
megvalósították középtávú költségvetési 
célkitűzésüket, az éves kiadásnövekedés 
nem lépi túl a GDP-növekedés 
fenntartható középtávú mértékét, kivéve, 
ha a túllépést diszkrecionális bevételi 
intézkedésekkel ellensúlyozzák;

Or. en



PE458.552v01-00 32/38 AM\856336HU.doc

HU

Módosítás 117
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prudens középtávú növekedést 
rendszeres időközönként frissített, tíz évet 
átfogó előrejelzések alapján kell értékelni

A fenntartható középtávú növekedést 
rendszeres időközönként frissített, tíz évet 
átfogó előrejelzések alapján kell értékelni

Or. en

Módosítás 118
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető 
korrekciós pályája meghatározásakor, 
amelyek még nem érték el ezt a célt, 
valamint a középtávú célkitűzést már elért 
országoknak ezen célkitűzéstől való 
átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a 
Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra 
vonatkozó referenciaérték tekintetében 
megfelelő biztonsági tartalék áll 
rendelkezésre, illetve a költségvetés 
egyenlege a várakozások szerint a 
programidőszak alatt visszatér a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez – figyelembe 
veszi azon jelentős strukturális reformok 
végrehajtását, amelyek, többek között a 
potenciális növekedés fokozása révén, 
közvetlen hosszú távú költségmegtakarítást 
eredményeznek, és ezáltal az 
államháztartás hosszú távú 

Azon tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető 
korrekciós pályája meghatározásakor, 
amelyek még nem érték el ezt a célt, 
valamint a középtávú célkitűzést már elért 
országoknak ezen célkitűzéstől való 
átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a 
Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra 
vonatkozó referenciaérték tekintetében 
megfelelő biztonsági tartalék áll 
rendelkezésre, illetve a költségvetés 
egyenlege a várakozások szerint a 
programidőszak alatt visszatér a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez – csak azon 
jelentős strukturális reformok végrehajtását
veheti figyelembe, amelyek, többek között 
a potenciális növekedés fokozása révén, 
közvetlen hosszú távú költségmegtakarítást 
eredményeznek, és ezáltal az 
államháztartás hosszú távú 
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fenntarthatóságát igazolhatóan
befolyásolják.

fenntarthatóságát igazolhatóan 
befolyásolják.

Or. en

Módosítás 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges figyelmet kell fordítani a több 
pilléren alapuló – egy kötelező, 
tőkefedezeti pillért is magában foglaló –
rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő – az 
államilag irányított pillér reformjának nettó 
költségét tükröző – eltérést, azzal a 
feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a 
hiányra vonatkozó referenciaérték 
tekintetében megfelelő biztonsági tartalék 
áll rendelkezésre.

Különleges figyelmet kell fordítani az 
állami és felosztó-kirovó pillér
bevezetésére irányuló nyugdíjreformokra. 
Az ilyen reformokat végrehajtó tagállamok 
számára lehetővé kell tenni a középtávú 
költségvetési célkitűzésükhöz vezető 
korrekciós pályától vagy magától a 
célkitűzéstől történő – az államilag 
irányított pillér reformjának nettó költségét 
tükröző – eltérést, azzal a feltétellel, hogy 
az eltérés átmeneti, és a hiányra vonatkozó 
referenciaérték tekintetében megfelelő 
biztonsági tartalék áll rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges figyelmet kell fordítani a több Különleges figyelmet kell fordítani a több 



PE458.552v01-00 34/38 AM\856336HU.doc

HU

pilléren alapuló – egy kötelező, 
tőkefedezeti pillért is magában foglaló –
rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő – az 
államilag irányított pillér reformjának nettó 
költségét tükröző – eltérést, azzal a 
feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a 
hiányra vonatkozó referenciaérték 
tekintetében megfelelő biztonsági tartalék 
áll rendelkezésre.

pilléren alapuló rendszer megerősítésére
irányuló nyugdíjreformokra. Az ilyen 
reformokat végrehajtó tagállamok számára 
lehetővé kell tenni a középtávú 
költségvetési célkitűzésükhöz vezető 
korrekciós pályától vagy magától a 
célkitűzéstől történő – az államilag 
irányított pillér reformjának nettó költségét 
tükröző – eltérést, azzal a feltétellel, hogy 
az eltérés átmeneti, és a hiányra vonatkozó 
referenciaérték tekintetében megfelelő 
biztonsági tartalék áll rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 121
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges figyelmet kell fordítani a több 
pilléren alapuló – egy kötelező, 
tőkefedezeti pillért is magában foglaló –
rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő – az 
államilag irányított pillér reformjának nettó 
költségét tükröző – eltérést, azzal a 
feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a 
hiányra vonatkozó referenciaérték 
tekintetében megfelelő biztonsági tartalék 
áll rendelkezésre.

E reformokon belül különleges figyelmet 
kell fordítani a nyugdíjreformokra, amikor
több pilléren alapuló – egy kötelező, 
tőkefedezeti pillért is magában foglaló –
rendszert vezetnek be. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő – az 
államilag irányított pillér reformjának nettó 
költségét tükröző – eltérést, azzal a 
feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a 
hiányra vonatkozó referenciaérték 
tekintetében megfelelő biztonsági tartalék 
áll rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 9 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika
jelentette korrekciós pályától.

Recesszió időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Or. en

Módosítás 123
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 9 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Csak általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Or. en

Módosítás 124
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
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1466/97/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – 9 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Az általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett fenntartható költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Or. en

Módosítás 125
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1466/97/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Tanács a konvergenciaprogram 
vizsgálatát a program benyújtásától 
számítva legfeljebb három hónapon belül 
elvégzi. A Tanács a Bizottságtól kapott 
ajánlás alapján, és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően szükség esetén véleményezi a 
programot. Ha a Tanács a Szerződés 121. 
cikkével összhangban megállapítja, hogy a 
program célkitűzéseit és tartalmát –
különös tekintettel a prudens költségvetési 
politikára – meg kell erősíteni, a Tanács 
saját véleménye alapján felkéri az érintett 
tagállamot, hogy módosítsa programját.

(2) A Tanács a konvergenciaprogram 
vizsgálatát a program benyújtásától 
számítva legfeljebb három hónapon belül 
elvégzi. A Tanács a Bizottságtól kapott 
ajánlás alapján, és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően szükség esetén véleményezi a 
programot. Ha a Tanács a Szerződés 121. 
cikkével összhangban megállapítja, hogy a 
program célkitűzéseit és tartalmát –
különös tekintettel a fenntartható
költségvetési politikára – meg kell 
erősíteni, a Tanács saját véleménye alapján 
felkéri az érintett tagállamot, hogy 
módosítsa programját.

Or. en
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Módosítás 126
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
1466/97/EK rendelet
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a többoldalú 
felügyelet részeként a Tanács az eltéréssel 
rendelkező tagállamok által nyújtott 
információk, valamint a Bizottság és a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
értékelése alapján figyelemmel kíséri a 
konvergenciaprogramok végrehajtását, 
különös tekintettel a költségvetési 
egyenlegnek a középtávú költségvetési 
célkitűzéstől vagy az ahhoz vezető 
megfelelő korrekciós pályától való 
tényleges vagy várható jelentős eltérésének 
megállapítására, amely a prudens
költségvetési politikától való eltérésekből 
ered.

(1) A Szerződés 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a többoldalú 
felügyelet részeként a Tanács az eltéréssel 
rendelkező tagállamok által nyújtott 
információk, valamint a Bizottság és a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
értékelése alapján figyelemmel kíséri a 
konvergenciaprogramok végrehajtását, 
különös tekintettel a költségvetési 
egyenlegnek a középtávú költségvetési 
célkitűzéstől vagy az ahhoz vezető 
megfelelő korrekciós pályától való 
tényleges vagy várható jelentős eltérésének 
megállapítására, amely a fenntartható
költségvetési politikától való eltérésekből 
ered.

Or. en

Módosítás 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
1466/97/EK rendelet
10 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eltérés általános jellegű súlyos 
gazdasági visszaesés esetén is figyelmen 
kívül hagyható.

Az eltérés recesszió esetén is figyelmen 
kívül hagyható.

Or. en
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