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Módosítás 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 20
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
–

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 21
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Stabilitási és Növekedési Paktumnak, 
valamint a gazdasági irányítás teljes 
keretének összeegyeztethetőnek kell lennie 
a növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos uniós stratégiával, és ki kell 
egészítenie azt, amely stratégia célja az, 
hogy új lendületet adjon az Unió 
versenyképességének.

Or. de

Módosítás 22
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A gazdaságpolitikai koordináció 
európai szemeszterének központi szerepet 
kell játszania az EUMSz. 121. cikke (1) 
bekezdésének végrehajtása során, 
amelynek megfelelően a tagállamok közös 
érdekű ügynek tekintik és ebben a 
tekintetben összehangolják 
gazdaságpolitikáikat. Az átláthatóság és a 
független felügyelet a megerősített 
gazdasági irányítás szerves részét képezik. 
A Tanácsnak és a Bizottságnak a 
gazdaságpolitikai koordináció megfelelő 
eljárási szakaszaiban közzé kell tennie és 
meg kell jelölnie az álláspontjai és 
döntései alapját képező indokokat.

Or. de
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Módosítás 23
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 a) 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 24
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Egyszeri pénzbírságot kell kivetni, 
amennyiben egy tagállam pénzügyi 
adatokat manipulál, statisztikákat hamisít 
meg vagy kötelességszegés következtében 
félrevezető tájékoztatást nyújt.

Or. de

Módosítás 25
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Célszerű, hogy a pénzbírság 
minden, az eurót hivatalos pénznemként 
használó tagállam számára hasonló 
legyen, mégpedig az érintett tagállam 
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előző évi bruttó nemzeti termékének 
(GDP) legalább 0,1%-a és legfeljebb 
0,5%-a, attól függően, hogy az érintett 
tagállam milyen súlyosan szegte meg a 
Tanács vagy a Bizottság ajánlásait. 
Amennyiben egy tagállam pénzügyi 
adatokat manipulál, statisztikákat hamisít 
meg vagy félrevezető tájékoztatást nyújt, a 
pénzbírság összege a tagállam GDP-jének 
0,5%-a.

Or. de

Módosítás 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazítására 
vonatkozó eredményes végrehajtási 
intézkedéseket elmulasztó tagállamok 
megbírságolásának eljárását úgy szükséges 
kidolgozni, hogy a pénzbírság kiszabása 
szabályként és nem kivételként legyen 
előírva.

(11) A makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazítására 
vonatkozó eredményes végrehajtási 
intézkedéseket elmulasztó tagállamok 
megbírságolásának eljárását úgy szükséges 
kidolgozni, hogy a pénzbírság kiszabása 
legyen méltányos, hatékony, és tartsa 
tiszteletben az Európai Unió alapvető 
célkitűzéseit és demokratikus értékeit.

Or. en

Módosítás 27
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazítására 
vonatkozó eredményes végrehajtási 
intézkedéseket elmulasztó tagállamok 

(11) A makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazítására 
vonatkozó eredményes végrehajtási 
intézkedéseket elmulasztó tagállamok 
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megbírságolásának eljárását úgy szükséges 
kidolgozni, hogy a pénzbírság kiszabása 
szabályként és nem kivételként legyen 
előírva.

megbírságolásának eljárását úgy szükséges 
kidolgozni, hogy a pénzbírság kiszabása 
legyen méltányos, hatékony és tartsa 
tiszteletben az Európai Unió alapvető 
célkitűzéseit és demokratikus értékeit.

Or. en

Módosítás 28
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A beszedett bírságot azon tagállamok 
között osztják el, amelyek hivatalos 
pénzneme az euró, és nem állnak túlzott 
egyensúlytalansági vagy túlzotthiány-
eljárás alatt.

(12) A beszedett bírságot egy állandó 
válságkezelési mechanizmusba (európai 
monetáris alapba) kell kiutalni. Egy ilyen
alap létrehozásáig a pénzbírságok az 
európai pénzügyi stabilitási eszköz javára 
kerülnek jóváírásra.

Or. de

Módosítás 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A beszedett bírságot azon tagállamok 
között osztják el, amelyek hivatalos 
pénzneme az euró, és nem állnak túlzott 
egyensúlytalansági vagy túlzotthiány-
eljárás alatt.

(12) A célból, hogy a szociális és 
környezeti fenntartható befektetésekhez
szorosan kapcsolódó finanszírozás 
biztosításával a kiigazítási eljárást 
támogassák, a beszedett bírságot azon 
tagállamok között osztják el, amelyek 
hivatalos pénzneme az euró, és túlzott
hiányuk van.

Or. en
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Módosítás 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt a rendeletet azon tagállamokban kell 
alkalmazni, amelyek pénzneme az euro.

2. Ezt a rendeletet azon tagállamokban kell 
alkalmazni, amelyek pénzneme az euro. A 
Szerződés 153. cikke szerint a rendeletben 
előírt bírságok nem vonatkoznak a bérek
és a kapcsolódó munkaerő-piaci 
intézmények, különösen a minimálbér-
rendszerek és a kollektív tárgyalási 
struktúrák kérdésére. A kiigazítás 
terhének a „hiánnyal” és a „többlettel” 
rendelkező országok közötti megosztása 
céljából e rendeletet csak a túlzott 
többlettel rendelkező országok
tekintetében hajtják végre.

Or. en

Módosítás 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozatot a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve ha az minősített 
többséggel nem dönt Bizottság általi 
elfogadásától számított tíz napon belül 
annak elutasításáról. A Tanács a 
Szerződés 293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot.

A határozatot a Tanács minősített 
többséggel fogadja el. A Tanács a 
Szerződés 293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot.

Or. en
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Módosítás 32
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozatot a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve ha az minősített 
többséggel nem dönt Bizottság általi 
elfogadásától számított tíz napon belül 
annak elutasításáról. A Tanács a 
Szerződés 293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot.

A határozatot a Tanács minősített 
többséggel fogadja el. A Tanács a 
Szerződés 293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Módosítás 33
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az évente fizetendő pénzbírságnak a 
Bizottság által javasolt összege az érintett 
tagállam előző évi GDP-jének 0,1 %-a.

2. Az évente fizetendő pénzbírságnak a 
Bizottság által javasolt összege az érintett 
tagállam előző évi GDP-jének legalább 0,1 
%-a és legfeljebb 0,5%-a.

Or. de

Módosítás 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság, 
kivételes gazdasági körülmények esetén 
vagy a tagállam által a Bizottsághoz az (1) 
bekezdésben említett tanácsi 

3. A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság, 
kivételes gazdasági körülmények, súlyos 
környezeti katasztrófák esetén vagy a 
tagállam által a Bizottsághoz az (1) 
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következtetések elfogadásától számított tíz 
napon belül benyújtott indokolással ellátott 
kérését követően javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy annak 
elengedését

bekezdésben említett tanácsi 
következtetések elfogadásától számított tíz 
napon belül benyújtott indokolással ellátott 
kérését követően javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy annak 
elengedését

Or. en

Módosítás 35
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 a. Amennyiben egy tagállam pénzügyi 
adatokat manipulál, statisztikákat hamisít 
meg vagy félrevezető tájékoztatást nyújt, a 
Bizottság javaslatára a Tanács olyan 
döntést hozhat, amellyel pénzbírság 
megfizetésére kötelezi a tagállamot. A 
pénzbírság összege az érintett tagállam 
előző évi GDP-jének 0,5%-át kitevő 
egyszeri kifizetésből áll. A határozatot a 
Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve ha az minősített többséggel nem 
dönt Bizottság általi elfogadásától 
számított tíz napon belül annak 
elutasításáról. A Tanács az EUMSz. 293. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
módosíthatja a javaslatot.

Or. de

Módosítás 36
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet 3. cikkével összhangban A rendelet 3. cikkével összhangban 
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beszedett pénzbírságok a Szerződés 311. 
cikke szerinti egyéb bevételnek 
minősülnek, és ezt a bevételt azon 
tagállamok között osztják el – a jogosult 
tagállamok összesített bruttó nemzeti 
jövedelméhez (GNI) való hozzájárulásuk 
arányában –, amelyek hivatalos pénzneme 
az euró, és nem állnak az […/…]/EU 
rendelet szerinti túlzott egyensúlytalansági 
eljárás vagy a Szerződés 126. cikkének (6) 
bekezdése szerinti túlzotthiány-eljárás 
alatt.

beszedett pénzbírságok a Szerződés 311. 
cikke szerinti egyéb bevételnek 
minősülnek, és ezt a bevételt az állandó 
válságkezelési mechanizmusba (európai 
monetáris alapba) kell kiutalni. Az 
európai monetáris alap létrehozásáig a 
pénzbírságok az európai pénzügyi 
stabilitási eszköz javára kerülnek 
jóváírásra.

Or. de

Módosítás 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet 3. cikkével összhangban 
beszedett pénzbírságok a Szerződés 311. 
cikke szerinti egyéb bevételnek 
minősülnek, és ezt a bevételt azon 
tagállamok között osztják el – a jogosult 
tagállamok összesített bruttó nemzeti 
jövedelméhez (GNI) való hozzájárulásuk 
arányában –, amelyek hivatalos pénzneme 
az euró, és nem állnak az […/…]/EU 
rendelet szerinti túlzott egyensúlytalansági 
eljárás vagy a Szerződés 126. cikkének (6) 
bekezdése szerinti túlzotthiány-eljárás alatt 
állnak.

A rendelet 3. cikkével összhangban 
beszedett pénzbírságok a Szerződés 311. 
cikke szerinti egyéb bevételnek 
minősülnek, és ezt a bevételt – a célból, 
hogy a fenntartható szociális és környezeti 
befektetésekhez szorosan kapcsolódó 
finanszírozás biztosításával a kiigazítási 
eljárást támogassák – azon tagállamok 
között osztják el – a jogosult tagállamok 
összesített bruttó nemzeti jövedelméhez 
(GNI) való hozzájárulásuk arányában –, 
amelyek hivatalos pénzneme az euró, és a 
Szerződés 126. cikkének (6) bekezdése 
szerinti túlzotthiány-eljárás alatt állnak.

Or. en
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Módosítás 38
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós intézmények, különösen egyrészt 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság, másrészt pedig a nemzeti 
parlamentek és a tagállamok más 
megfelelő szervei közötti párbeszéd 
elmélyítése, valamint az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság növelése érdekében az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
nyilvános vitákat rendezhet a Tanács és a 
Bizottság által végrehajtott 
makrogazdasági és költségvetési 
felügyeletről.

Or. de

Módosítás 39
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
6 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


