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Módosítás 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 44
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. pt

Indokolás

A Stabilitási Paktum (SP) következményei egyértelműek. A következő intézkedések 
szükségesek:
– az SP hatályon kívül helyezése, és annak egy valódi foglalkoztatási és társadalmi haladási
paktummal való felváltása,
– a gazdasági és társadalmi kohézió fokozása további strukturális alapok és a Kohéziós Alap
segítségével,
– egy szolidaritási alap létrehozása az euróövezet költségvetési többlettel rendelkező 
országainak hozzájárulásával a nehéz helyzetben lévő országok megsegítésére, a termelés, az 
alapvető közszolgáltatások, a munkavállalói jogokat biztosító munkahelyek teremtése, 
valamint a szegénység felszámolása érdekében,
– a szociális mutatók, a tisztességes munkahelyek és bérek, a társadalmi jólét és az 
esélyegyenlőség előtérbe helyezése.
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Módosítás 45
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 46
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
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, valamint 148. 
cikkének (3) és (4) bekezdésére,

Or. en

Módosítás 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Figyelembe szükséges venni a 
gazdasági és monetáris unió működésének 
első évtizede során szerzett tapasztalatokat.

(2) Figyelembe kell venni a gazdasági és 
monetáris unió működésének első évtizede 
során a makrogazdasági 
egyensúlytalanságokkal kapcsolatban
szerzett tapasztalatokat.

Or. en
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Módosítás 48
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az eljárásnak egy, a kialakuló 
makrogazdasági egyensúlytalanságok korai 
észlelésére szolgáló riasztási 
mechanizmusra kell támaszkodnia. A 
mechanizmus egy gazdasági elemzésekkel 
kombinált, tájékoztató értékeket tartalmazó 
átlátható eredménytábla használatán alapul.

(6) Az eljárásnak egy, a kialakuló 
makrogazdasági egyensúlytalanságok korai 
észlelésére szolgáló riasztási 
mechanizmusra kell támaszkodnia. A 
mechanizmus egy, különösen a 
versenyképesség tekintetében gazdasági 
elemzésekkel kombinált, tájékoztató 
értékeket tartalmazó átlátható 
eredménytábla használatán alapul.

Or. de

Módosítás 49
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az eredménytábla a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok észlelésére alkalmas
gazdasági és pénzügyi mutatók kis 
csoportjából és a hozzájuk kapcsolódó 
tájékoztató jellegű határértékekből áll. Az 
eredménytábla szerkezete idővel 
módosulhat, többek között a 
makrogazdasági stabilitásra leselkedő 
veszélyek változása, illetve a vonatkozó 
statisztikák rendelkezésre állásának 
javulása miatt.

(7) Az eredménytábla a versenyképesség és 
a makrogazdasági egyensúlytalanságok 
észlelése szempontjából lényeges
gazdasági és pénzügyi mutatók kis 
csoportjából és a hozzájuk kapcsolódó 
tájékoztató jellegű határértékekből áll. Az 
eredménytábla szerkezete idővel 
módosulhat, többek között a 
makrogazdasági stabilitásra leselkedő 
veszélyek változása, illetve a vonatkozó 
statisztikák rendelkezésre állásának 
javulása miatt.

Or. de
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Módosítás 50
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A többoldalú felügyeleti eljárás és a 
riasztási mechanizmus alapján a Bizottság 
határozza meg a részletes felülvizsgálatnak 
alávetendő tagállamokat. A részletes 
felülvizsgálat átfogóan elemzi az 
egyensúlytalanságok forrásait a vizsgált 
tagállamban. A felülvizsgálatot a Tanács és 
– azon tagállamok esetében, amelyek 
hivatalos pénzneme az euró – az 
eurocsoport tárgyalja meg.

(9) A többoldalú felügyeleti eljárás és a 
riasztási mechanizmus alapján a Bizottság 
határozza meg a részletes felülvizsgálatnak 
alávetendő tagállamokat. A részletes 
felülvizsgálat átfogóan elemzi az 
egyensúlytalanságok forrásait a vizsgált 
tagállamban. A felülvizsgálatnak 
gazdasági változók széles skálájának 
részletes vizsgálatára kell épülnie, és el 
kell ismernie a munkaügyi kapcsolatok és 
társadalmi párbeszéd terén fennálló 
nemzeti sajátosságokat. A felülvizsgálatot 
a Tanács és – azon tagállamok esetében, 
amelyek hivatalos pénzneme az euró – az 
eurocsoport tárgyalja meg.

Or. en

Módosítás 51
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az egyensúlytalanságok értékelése 
során figyelembe kell venni azok 
súlyosságát, fenntarthatatlanságuk mértékét 
és negatív gazdasági és pénzügyi hatásaik 
más tagállamokra való átterjedésének 
lehetőségét. Figyelembe kell venni továbbá 
az érintett tagállam gazdasági kiigazítások 
végrehajtására való képességét és e 
rendelet, valamint a Szerződés 121. cikke 
szerint a többoldalú felügyelet részeként 
kiadott további ajánlások, különösen a 
tagállamok és az Unió 

(11) Az egyensúlytalanságok értékelése 
során figyelembe kell venni azok 
súlyosságát, fenntarthatatlanságuk mértékét 
és negatív gazdasági és pénzügyi hatásaik 
más tagállamokra való átterjedésének 
lehetőségét. Meg kell érteni az 
egyensúlytalanságok strukturális vagy 
rövid távú jellegét, illetve okaik nemzeti, 
uniós vagy külső jellegét. Megfelelően 
figyelembe kell venni a különböző
tagállamok politikai választási lehetőségei 
közötti kapcsolatokat és az átgyűrűző
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gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 
iránymutatások korábbi teljesítését.

hatásokat is. Figyelembe kell venni 
továbbá az e rendelet, valamint a 
Szerződés 121. cikke szerint a többoldalú 
felügyelet részeként kiadott további 
ajánlások, különösen a tagállamok és az 
Unió gazdaságpolitikájára vonatkozó 
átfogó iránymutatások érintett tagállam
általi korábbi teljesítését, illetve az ilyen 
ajánlások következményeit.

Or. en

Módosítás 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Amennyiben makrogazdasági 
egyensúlytalanságokat azonosítanak, az 
érintett tagállam számára a megfelelő 
szakpolitikai reakciókkal kapcsolatos 
iránymutatást tartalmazó ajánlást kell 
kibocsátani. Az érintett tagállamnak időben 
kell reagálnia az egyensúlytalanságokra és 
minden, a közhatóságok számára 
rendelkezésre álló szakpolitikai eszközt fel 
kell használnia. A szakpolitikai reakciókat 
az érintett tagállam speciális környezetéhez 
és körülményeihez kell igazítani, és 
azoknak a ki kell terjedniük a főbb 
gazdaságpolitikai területekre, adott esetben 
a költségvetési- és bérpolitikára, 
munkaerőpiacra, a termékek és 
szolgáltatások piacára, valamint a pénzügyi 
ágazat szabályozására.

(12) Amennyiben makrogazdasági 
egyensúlytalanságokat azonosítanak, az 
érintett tagállam számára a megfelelő 
szakpolitikai reakciókkal kapcsolatos 
iránymutatást tartalmazó ajánlást kell 
kibocsátani. Az érintett tagállamnak időben 
kell reagálnia az egyensúlytalanságokra és 
minden, a közhatóságok számára 
rendelkezésre álló szakpolitikai eszközt fel 
kell használnia. A szakpolitikai reakciókat 
az érintett tagállam speciális környezetéhez 
és körülményeihez kell igazítani, és 
azoknak a ki kell terjedniük a főbb 
gazdaságpolitikai területekre, adott esetben 
a költségvetési politikára, munkaerőpiacra, 
a termékek és szolgáltatások piacára, 
valamint a pénzügyi ágazat szabályozására.

Or. en
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Módosítás 53
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Amennyiben makrogazdasági 
egyensúlytalanságokat azonosítanak, az 
érintett tagállam számára a megfelelő 
szakpolitikai reakciókkal kapcsolatos 
iránymutatást tartalmazó ajánlást kell 
kibocsátani. Az érintett tagállamnak időben 
kell reagálnia az egyensúlytalanságokra és 
minden, a közhatóságok számára 
rendelkezésre álló szakpolitikai eszközt fel 
kell használnia. A szakpolitikai reakciókat 
az érintett tagállam speciális környezetéhez 
és körülményeihez kell igazítani, és 
azoknak a ki kell terjedniük a főbb 
gazdaságpolitikai területekre, adott esetben 
a költségvetési- és bérpolitikára, 
munkaerőpiacra, a termékek és 
szolgáltatások piacára, valamint a pénzügyi 
ágazat szabályozására.

(12) Amennyiben makrogazdasági 
egyensúlytalanságokat azonosítanak, az 
érintett tagállam számára a megfelelő 
szakpolitikai reakciókkal kapcsolatos 
iránymutatást tartalmazó ajánlást kell 
kibocsátani. Az érintett tagállamnak időben 
kell reagálnia az egyensúlytalanságokra és 
minden, a közhatóságok számára megfelelő
szakpolitikai eszközt fel kell használnia. A 
szakpolitikai reakcióknak a szociális 
partnerekkel és más nemzeti érdekeltekkel 
folyó, elmélyült párbeszéden kell 
alapulniuk, és teljes mértékben figyelembe 
kell venniük azokat a korlátozásokat, 
amelyeket e szereplők alapvető jogai 
jelentenek a kormányzati intézkedések 
tekintetében. A szakpolitikai reakciókat az 
érintett tagállam speciális környezetéhez és 
körülményeihez kellene igazítani, és 
azoknak a ki kell terjedniük a főbb 
gazdaságpolitikai területekre, adott esetben 
a költségvetési politikára, munkaerőpiacra, 
a termékek és szolgáltatások piacára, 
valamint a pénzügyi ágazat szabályozására.

Or. en

Módosítás 54
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A túlzott egyensúlytalanság esetén 
követendő eljárás alatt levő tagállamnak 
korrekciós intézkedési tervet kell 

(15) A túlzott egyensúlytalanság esetén 
követendő eljárás alatt levő tagállamnak 
korrekciós intézkedési tervet kell 
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készítenie, amely részletesen meghatározza 
a tanácsi ajánlás végrehajtásához szükséges 
szakpolitikai intézkedéseket. A korrekciós 
intézkedési tervnek tartalmaznia kell a 
tervezett intézkedések végrehajtására 
vonatkozó ütemtervet. A tervet a Tanács 
hagyja jóvá a Bizottság által készített 
jelentés alapján.

készítenie, amely részletesen meghatározza 
a tanácsi ajánlás végrehajtásához szükséges 
szakpolitikai intézkedéseket. A korrekciós 
intézkedési tervnek tükröznie kell az 
egyensúlytalanság jellegét, a kormányzati 
hatóságok legitim ellenőrzése alatt álló 
politikai vonatkozásokra kell 
korlátozódnia, és tartalmaznia kell a 
tervezett intézkedések végrehajtására 
vonatkozó ütemtervet. A tervet a Tanács 
hagyja jóvá a Bizottság által készített 
jelentés alapján.

Or. en

Módosítás 55
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottságot fel kell hatalmazni
arra, hogy az EUMSz. 290. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az eredménytábla 
tekintetében. Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus szükséges különösen az 
eredménytáblára felveendő, vonatkozó 
mutatók listájának meghatározásához és a 
mutatók összetételének, a határértékeknek 
és a használt módszertanoknak a 
kiigazításához. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációt folytasson 
szakértői szinten és a szociális 
partnerekkel is.

Or. en
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Módosítás 56
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) E rendelet rendelkezései teljes 
mértékben összhangban állnak az 
EUMSz. horizontális rendelkezéseivel, 
nevezetesen annak 7., 8., 9., 10., 11. 
cikkével és 153. cikkének (5) bekezdésével, 
valamint a 26. jegyzőkönyv 
rendelkezéseivel.

Or. en

Módosítás 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az „egyensúlytalanságok” olyan 
makrogazdasági fejlemények, amelyek 
hátrányosan befolyásolják vagy 
hátrányosan befolyásolhatják egy 
tagállam, a gazdasági és monetáris unió 
vagy a teljes Unió gazdaságának megfelelő 
működését.

a) az „egyensúlytalanságok” az összesített 
kereslet és az összesített kínálat olyan 
tartósan eltérő alakulásai, amelyek a 
gazdaság átfogó megtakarítási 
pozíciójának szisztematikus többletét vagy 
hiányát okozzák, amely hátrányosan 
befolyásolja vagy hátrányosan 
befolyásolhatja egy tagállam, a gazdasági 
és monetáris unió vagy a teljes Unió 
gazdaságának megfelelő működését.

Or. en

Indokolás

Egy jól működő politikai folyamat kialakítása érdekében szükség van az egyensúlytalanságok 
fogalmának általános, de pontos és minden lehetséges típusra kiterjedő meghatározására. A 
módosítás ilyen fogalommeghatározást nyújt.
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Módosítás 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az „egyensúlytalanságok” olyan 
makrogazdasági fejlemények, amelyek 
hátrányosan befolyásolják vagy 
hátrányosan befolyásolhatják egy tagállam, 
a gazdasági és monetáris unió vagy a teljes 
Unió gazdaságának megfelelő működését.

a) az „egyensúlytalanságok” olyan 
makrogazdasági fejlemények, amelyek 
hátrányosan befolyásolják vagy 
hátrányosan befolyásolhatják egy tagállam, 
a gazdasági és monetáris unió vagy a teljes 
Unió gazdaságának megfelelő működését 
vagy versenyképességét.

Or. en

Módosítás 59
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az „egyensúlytalanságok” olyan 
makrogazdasági fejlemények, amelyek 
hátrányosan befolyásolják vagy 
hátrányosan befolyásolhatják egy tagállam, 
a gazdasági és monetáris unió vagy a teljes 
Unió gazdaságának megfelelő működését.

a) az „egyensúlytalanságok” az összesített 
kereslet és az összesített kínálat olyan 
tartósan eltérő alakulásai, amelyek a 
gazdaság átfogó megtakarítási 
pozíciójának szisztematikus többletét vagy 
hiányát okozzák, és amelyek hátrányosan 
befolyásolják vagy hátrányosan 
befolyásolhatják egy tagállam, a gazdasági 
és monetáris unió vagy a teljes Unió 
gazdaságának megfelelő működését.

Or. en
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Módosítás 60
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „túlzott egyensúlytalanságok” fogalma 
súlyos egyensúlytalanságokat jelent, 
beleértve a gazdasági és monetáris unió 
működését veszélyeztető 
egyensúlytalanságokat is.

b) a „túlzott egyensúlytalanságok” fogalma
a gazdasági és monetáris unión belüli 
olyan makroökonómiai
egyensúlytalanságokat jelent, amelyek egy 
vagy több tagállamban zavarják a 
kiegyensúlyozott és szilárd gazdasági 
fejlődést.

Or. de

Módosítás 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal folytatott 
konzultációt követően tájékoztató jellegű 
eredménytáblát dolgoz ki az 
egyensúlytalanságok korai észlelését és 
figyelemmel kísérését támogató 
eszközként.

(1) A Bizottság a tagállamokkal és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően tájékoztató jellegű 
eredménytáblát dolgoz ki az 
egyensúlytalanságok korai észlelését és 
figyelemmel kísérését támogató 
eszközként.

Or. en

Módosítás 62
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal folytatott (1) A Bizottság a tagállamokkal és az 
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konzultációt követően tájékoztató jellegű 
eredménytáblát dolgoz ki az 
egyensúlytalanságok korai észlelését és 
figyelemmel kísérését támogató 
eszközként.

Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően az e cikk (2)–(4) 
bekezdésében megállapított eljárások és 
feltételek betartásával tájékoztató jellegű 
eredménytáblát dolgoz ki az 
egyensúlytalanságok korai észlelését és 
figyelemmel kísérését támogató 
eszközként.

Or. en

Módosítás 63
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal folytatott 
konzultációt követően tájékoztató jellegű 
eredménytáblát dolgoz ki az 
egyensúlytalanságok korai észlelését és 
figyelemmel kísérését támogató 
eszközként.

(1) A Bizottság az összes tagállammal és 
az Európai Parlamenttel folytatott, széles 
körű konzultációt követően tájékoztató 
jellegű eredménytáblát dolgoz ki az 
egyensúlytalanságok korai észlelését és 
figyelemmel kísérését támogató 
eszközként.

Or. en

Módosítás 64
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eredménytábla a tagállamok 
makrogazdasági és makropénzügyi 
mutatóiból áll. A Bizottság riasztási 
szintként tájékoztató jellegű alsó vagy felső 
határértékeket határozhat meg a mutatókra 
vonatkozóan. Azon tagállamok esetén, 
amelyek pénzneme az euró, a határértékek 

(2) Az eredménytábla a tagállamok 
makrogazdasági és makropénzügyi 
mutatóiból áll, amelyek különösen a 
tagállamok versenyképességét 
hangsúlyozzák. A Bizottság riasztási 
szintként tájékoztató jellegű alsó vagy felső 
határértékeket határozhat meg a mutatókra 
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eltérhetnek a többi tagállamra 
vonatkozóktól.

vonatkozóan. Azon tagállamok esetén, 
amelyek pénzneme az euró, a határértékek 
eltérhetnek a többi tagállamra 
vonatkozóktól.

Or. de

Módosítás 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eredménytábla a tagállamok 
makrogazdasági és makropénzügyi
mutatóiból áll. A Bizottság riasztási 
szintként tájékoztató jellegű alsó vagy 
felső határértékeket határozhat meg a 
mutatókra vonatkozóan. Azon tagállamok 
esetén, amelyek pénzneme az euró, a 
határértékek eltérhetnek a többi 
tagállamra vonatkozóktól.

(2) Az eredménytábla a tagállamok 
makrogazdasági, makropénzügyi és
társadalmi mutatóiból áll. Ezek teszik 
majd lehetővé az összesített kereslet és 
kínálat, illetve a gazdaság jövedelme és 
fogyasztása közötti súlyos eltérések 
kimutatását. A társadalmi mutatók közé 
fognak tartozni többek között az 
egyenlőtlenségekre, az alacsony fizetések
előfordulására, a dolgozó szegényekre, a 
munkából származó jövedelmek GDP-n 
belüli arányára és az egységre jutó 
nyereséghányadra vonatkozó mutatók.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az egyensúlytalanságok 1. módosításban megadott fogalommeghatározására 
épít. Alapvető fontosságú, hogy ennek részét képezzék a társadalmi mutatók, különösen az 
egyenlőtlenségekre vonatkozók, mivel a magas és/vagy növekvő egyenlőtlenségek képezik a 
jövedelmi skála felső szélén a túlzott megtakarítás, az alsó és középső jövedelmi szegmensben 
pedig a túlzott eladósodás gyökerét.
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Módosítás 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eredménytábla a tagállamok 
makrogazdasági és makropénzügyi 
mutatóiból áll. A Bizottság riasztási 
szintként tájékoztató jellegű alsó vagy felső 
határértékeket határozhat meg a mutatókra 
vonatkozóan. Azon tagállamok esetén, 
amelyek pénzneme az euró, a határértékek 
eltérhetnek a többi tagállamra 
vonatkozóktól.

(2) Az eredménytábla a tagállamok 
makrogazdasági és makropénzügyi 
mutatóiból áll, amelyek megfelelőek a 
tagállamok gazdasági egyensúlyának és 
versenyképességének más tagállamokhoz 
viszonyított mérésére. A Bizottság riasztási 
szintként tájékoztató jellegű alsó vagy felső 
határértékeket határozhat meg a mutatókra 
vonatkozóan. Azon tagállamok esetén, 
amelyek pénzneme az euró, a határértékek 
eltérhetnek a többi tagállamra 
vonatkozóktól.

Or. en

Indokolás

A mutatók rendeletben való rögzítése hátrányosan befolyásolná az ehhez az eljáráshoz 
szükséges rugalmasságot. Inkább az Európai Bizottságra kell bízni a mutatók 
megválasztására vonatkozó, a lehető legnagyobb mértékű szakértői közreműködéssel hozott 
döntést.

Módosítás 67
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eredménytábla a tagállamok 
makrogazdasági és makropénzügyi 
mutatóiból áll. A Bizottság riasztási 
szintként tájékoztató jellegű alsó vagy felső 
határértékeket határozhat meg a mutatókra 
vonatkozóan. Azon tagállamok esetén, 
amelyek pénzneme az euró, a határértékek 
eltérhetnek a többi tagállamra 

(2) Az eredménytábla a lehetséges uniós és 
tagállami szintű makrogazdasági és 
makropénzügyi egyensúlytalanságok 
kockázatának kimutatása szempontjából 
lényeges mutatókból áll. A Bizottság 
riasztási szintként tájékoztató jellegű alsó 
vagy felső határértékeket határozhat meg a 
mutatókra vonatkozóan. A külső
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vonatkozóktól. egyensúlytalanságokra vonatkozó 
határértékek szimmetrikusan fognak 
rámutatni a túlzott hiányra és a túlzott 
többletre. Azon tagállamok esetén, 
amelyek pénzneme az euró, a határértékek 
eltérhetnek a többi tagállamra 
vonatkozóktól.

Or. en

Módosítás 68
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eredménytábla a tagállamok 
makrogazdasági és makropénzügyi
mutatóiból áll. A Bizottság riasztási 
szintként tájékoztató jellegű alsó vagy felső 
határértékeket határozhat meg a mutatókra 
vonatkozóan. Azon tagállamok esetén, 
amelyek pénzneme az euró, a 
határértékek eltérhetnek a többi 
tagállamra vonatkozóktól.

(2) Az eredménytábla a tagállamok 
makrogazdasági, makropénzügyi és
társadalmi mutatóiból áll. Ezek teszik 
majd lehetővé az összesített kereslet és 
kínálat, illetve a gazdaság jövedelme és 
fogyasztása közötti súlyos eltérések 
kimutatását, valamint tükrözni fogják a 
rövid távú, strukturális, illetve közép- és 
hosszú távú trendeket. A Bizottság 
riasztási szintként tájékoztató jellegű és 
szimmetrikus alsó vagy felső 
határértékeket határoz meg a mutatókra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eredménytáblára felkerülő 
mutatók listájának és a határértékeknek 
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lehetővé kell tenniük a belső és külső 
egyensúlytalanságok kimutatását.

Or. en

Indokolás

A mutatók rendeletben való rögzítése hátrányosan befolyásolná az ehhez az eljáráshoz 
szükséges rugalmasságot. Inkább az Európai Bizottságra kell bízni a mutatók 
megválasztására vonatkozó, a lehető legnagyobb mértékű szakértői közreműködéssel hozott 
döntést.

Módosítás 70
Sven Giegold

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a -12. cikknek 
megfelelően, valamint a -12a. és a -12b. 
cikkben meghatározott feltételek szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján intézkedéseket hoz, amelyekkel 
meghatározza az eredménytáblára 
felkerülő, megfelelő mutatók és 
határértékek listáját. A mutatók listáján a 
következő mutatócsoportok szerepelnek:
– belső egyensúlytalanságok, beleértve a 
háztartások és az állam adósságát, a 
jövedelmi egyenlőtlenségeket, az 
erőforrások termelékenységét, a 
fogyasztói árindexet, a magán és állami 
K+F tevékenységet, az oktatást, a 
foglalkoztatási rátát teljes munkaidős 
egyenértékben, a területi kohéziót, az 
eszközárak alakulását, különös 
figyelemmel az ingatlanárakra, valamint a 
pénzpiacokra;
– külső egyensúlytalanságok, beleértve a 
folyó fizetési mérleget, külön figyelemmel 
annak energia összetevőjére, a nettó 
külföldi pénzügyi eszközöket a GDP 
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hányadában, a csúcstechnológia 
harmadik országokba történő nettó 
kivitelét a teljes kivitel százalékában.

Or. en

Módosítás 71
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A pénzügyi piac stabilitása
szempontjából lényeges mutatók 
tervezetéről konzultálnak az Európai 
Rendszerkockázati Testülettel.

Or. en

Módosítás 72
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az eszközárak alakulása 
szempontjából lényeges mutatókról
konzultálnak az Európai Központi 
Bankkal.

Or. en

Módosítás 73
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a -12a. cikknek 
megfelelően, valamint a -12b. és a -12c. 
cikkben meghatározott feltételek szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján intézkedéseket hoz, amelyekkel
meghatározza az eredménytáblára 
felkerülő, megfelelő mutatók listáját. A 
mutatók listáján a következő
mutatócsoportok szerepelnek:
a) belső egyensúlytalanságok, beleértve a 
háztartások és az állam adósságát, és 
annak alakulását; belső jövedelmi 
egyenlőtlenségeket; munkanélküliségi 
rátákat; az alacsony fizetések és a dolgozó 
szegények előfordulását, a munkából 
származó jövedelmek GDP-n belüli 
arányát és az egységre jutó 
nyereséghányadot, valamint az eszközárak 
alakulását, különös figyelemmel az 
ingatlanárakra, valamint a pénzügyi 
piacokra;
b) külső egyensúlytalanságok, beleértve a 
folyó fizetési mérleg összetételét, 
egyenlegét és alakulását; az exportpiaci 
részesedés alakulását az Unióban és 
harmadik országok piacain; valamint a 
nettó devizapozíciókat;
c) belső piaci fejlemények, ideértve a 
reálnövekedés ötéves összehasonlító 
gördülő átlagát; a növekedés és 
foglalkoztatás változásának mutatóját, 
beleértve a termelés energia-összetételét, a 
köz- és magánszféra kutatás-fejlesztési 
beruházásait; valamint az uniós és 
harmadik országokból érkező közvetlen 
külföldi befektetések áramlásait.

Or. en



PE458.550v02-00 20/37 AM\857350HU.doc

HU

Módosítás 74
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság rendszeresen kiértékeli az 
eredménytábla megfelelőségét, beleértve a 
mutatók összetételét, a megállapított 
határértékeket és az alkalmazott 
módszertant is, és azokat szükség szerint 
kiigazítja a kialakuló egyensúlytalanságok 
észlelésére és alakulásuk figyelemmel 
kísérésére való alkalmasság megőrzése 
vagy javítása érdekében. A kiszámítás 
alapjául szolgáló módszereket, az 
eredménytábla összetételét és a vonatkozó 
határértékeket nyilvánosságra kell hozni.

(4) A Bizottság rendszeresen kiértékeli az 
eredménytábla megfelelőségét, beleértve a 
mutatók összetételét, a megállapított 
határértékeket és az alkalmazott 
módszertant is, és azokat a -12. cikknek 
megfelelően, valamint a -12a. és -12b. 
cikkben meghatározott feltételek szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján szükség szerint kiigazítja a kialakuló 
egyensúlytalanságok észlelésére és 
alakulásuk figyelemmel kísérésére való 
alkalmasság megőrzése vagy javítása 
érdekében. A kiszámítás alapjául szolgáló 
módszereket, az eredménytábla összetételét 
és a vonatkozó határértékeket 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 75
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az aktualizált eredménytábla 
közzétételét a Bizottságnak a mutatókat 
összefüggésbe helyező gazdasági és 
pénzügyi értékelése kíséri, amely szükség 
más az egyensúlytalanságok észleléséhez 
kapcsolódó más gazdasági vagy pénzügyi 
mutatókra is támaszkodik. A jelentés arra 
is kitér, hogy az alsó vagy felső 
határértékek egy vagy több tagállam általi 
túllépése az egyensúlytalanságok esetleges 
kialakulását jelenti-e.

(2) Az aktualizált eredménytábla 
közzétételét a Bizottságnak a mutatókat 
összefüggésbe helyező, versenyképességre 
vonatkozó gazdasági és pénzügyi 
értékelése kíséri, amely szükség más az 
egyensúlytalanságok észleléséhez 
kapcsolódó más gazdasági vagy pénzügyi 
mutatókra is támaszkodik. A jelentés arra 
is kitér, hogy az alsó vagy felső 
határértékek egy vagy több tagállam általi 
túllépése az egyensúlytalanságok esetleges 
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kialakulását jelenti-e.

Or. de

Módosítás 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az aktualizált eredménytábla 
közzétételét a Bizottságnak a mutatókat 
összefüggésbe helyező gazdasági és 
pénzügyi értékelése kíséri, amely szükség 
más az egyensúlytalanságok észleléséhez 
kapcsolódó más gazdasági vagy pénzügyi
mutatókra is támaszkodik. A jelentés arra 
is kitér, hogy az alsó vagy felső 
határértékek egy vagy több tagállam általi 
túllépése az egyensúlytalanságok esetleges 
kialakulását jelenti-e.

(2) Az aktualizált eredménytábla 
közzétételét a Bizottságnak a mutatókat 
összefüggésbe helyező gazdasági és 
pénzügyi értékelése kíséri, amely szükség 
más az egyensúlytalanságok észleléséhez 
kapcsolódó más gazdasági, pénzügyi vagy
strukturális mutatókra is támaszkodik. A 
jelentés arra is kitér, hogy az alsó vagy 
felső határértékek egy vagy több tagállam 
általi túllépése az egyensúlytalanságok 
esetleges kialakulását jelenti-e.

Or. en

Módosítás 77
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az aktualizált eredménytábla 
közzétételét a Bizottságnak a mutatókat 
összefüggésbe helyező gazdasági és 
pénzügyi értékelése kíséri, amely szükség 
más az egyensúlytalanságok észleléséhez 
kapcsolódó más gazdasági vagy pénzügyi 
mutatókra is támaszkodik. A jelentés arra 
is kitér, hogy az alsó vagy felső 
határértékek egy vagy több tagállam általi 
túllépése az egyensúlytalanságok esetleges 

(2) Az aktualizált eredménytábla 
közzétételét a Bizottság megalapozott és a
mutatókat összefüggésbe helyező 
gazdasági és pénzügyi értékelése kíséri.  A 
legjobb gyakorlatokat figyelembe kell 
venni. A jelentés arra is kitér, hogy az alsó 
vagy felső határértékek egy vagy több 
tagállam általi túllépése az érintett 
tagállamon belül, más tagállamban vagy 
az Unió egészében egyensúlytalanságok 
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kialakulását jelenti-e. esetleges kialakulását jelenti-e. Minden 
rendelkezésre álló információt figyelembe 
vesznek, és nem szabad az 
eredménytáblából kizárólag a mutatók 
alapján következtetéseket levonni.

Or. en

Módosítás 78
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Szerződés 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban, a többoldalú 
felügyelet keretében a Tanács a Bizottság 
jelentése alapján vitatja meg és fogadja el 
következtetéseit. Az eurocsoport is 
megvitatja a jelentést, amennyiben az 
közvetlenül vagy közvetve olyan 
tagállamokra vonatkozik, amelyek 
hivatalos pénzneme az euró.

(4) A Szerződés 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban, a többoldalú 
felügyelet keretében a Tanács a Bizottság 
jelentése alapján vitatja meg és fogadja el 
következtetéseit. Az Európai Parlament 
illetékes bizottsága a Bizottság jelentéséről 
nyilvános vitákat szervezhet. Az 
eurocsoport is megvitatja a jelentést, 
amennyiben az közvetlenül vagy közvetve 
olyan tagállamokra vonatkozik, amelyek 
hivatalos pénzneme az euró.

Or. en

Módosítás 79
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Tanács és az eurocsoport 4. cikk (4) 
bekezdése szerinti következtetéseinek 
figyelembevételével a Bizottság részletes 
felülvizsgálatot készít minden olyan 
tagállamról, amelyben a véleménye szerint 
egyensúlytalanság, illetve 

(1) A Tanács és az eurocsoport 4. cikk (4) 
bekezdése szerinti következtetéseinek 
figyelembevételével a Bizottság részletes 
felülvizsgálatot készít minden olyan 
tagállamról, amelyben a véleménye szerint 
egyensúlytalanság, illetve 
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egyensúlytalanság fellépésének kockázata 
áll fenn. Ez az értékelés tartalmazza annak 
elemzését is, hogy a szóban forgó 
tagállamban egyensúlytalanság áll-e fenn, 
illetve hogy az egyensúlytalanságok 
túlzottnak tekinthetők-e.

egyensúlytalanság fellépésének kockázata 
áll fenn. Ez az értékelés tartalmazza annak 
elemzését is, hogy a szóban forgó 
tagállamban egyensúlytalanság áll-e fenn, 
illetve hogy az egyensúlytalanságok 
túlzottnak tekinthetők-e. A részletes 
felülvizsgálatnak gazdasági változók 
széles skálájának részletes vizsgálatára 
kell épülnie, és el kell ismernie a 
munkaügyi kapcsolatok és társadalmi 
párbeszéd terén fennálló nemzeti 
sajátosságokat.

Or. en

Módosítás 80
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felülvizsgálat alatt álló tagállam adott 
esetben a Szerződés 121. és 126. cikkével 
és a rendelet 6., 7., 8. és 10. cikkével 
összhangban elfogadott tanácsi ajánlásokra 
vagy felkérésekre válaszul meghozta-e a 
megfelelő intézkedéseket;

a) a felülvizsgálat alatt álló tagállam adott 
esetben a Szerződés 121. és 126. cikkével 
és a rendelet 6., 7., 8. és 10. cikkével 
összhangban elfogadott tanácsi ajánlásokra 
vagy felkérésekre válaszul meghozta-e a 
megfelelő intézkedéseket, valamint az 
ilyen ajánlások gazdasági, társadalmi 
vagy egyéb lényeges következményei;

Or. en

Módosítás 81
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kimutatott egyensúlytalanságok 
eredete, beleértve a tagállamok közötti 
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elmélyült kereskedelmi és pénzügyi 
összefonódásokat, a nemzeti 
gazdaságpolitikák átgyűrűző hatásait, 
valamint az uniós és euroövezeti 
szakpolitikák aszimmetrikus hatását, 
amely esetben a Bizottság a 
szubszidiaritás elvének figyelembe 
vételével megfelelő intézkedéseket fogad 
el;

Or. en

Módosítás 82
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Szokásos körülmények között a 
részletes felülvizsgálat eredményeit a 
szemeszter keretében terjesztik az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 83
Olle Ludvigsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) megállapítja, hogy a Bizottság 
ajánlásai nem érintik azokat a területeket 
– például a bérmegállapítást –, amelyek 
kifejezetten kívül esnek az Európai Unió 
hatáskörén; úgy véli, hogy rendkívüli 
jelentőséget kell tulajdonítani a nemzeti 
munkaerő-piaci gyakorlatnak és 
hagyománynak, és ennek kell döntően 
meghatároznia minden ajánlást, amely 
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befolyásolja a szociális partnerek 
felelősségeit vagy a szociális párbeszédben 
elfoglalt álláspontjukat;

Or. sv

Módosítás 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Tanács a Bizottság javaslatára a 
Szerződés 121. cikkének (4) bekezdése 
szerinti ajánlásokat fogadhat el a túlzott 
egyensúlytalanság fennállásáról és az 
érintett tagállamnak a megfelelő korrekciós 
intézkedések meghozatalára történő 
felszólításáról. Az ajánlások kitérnek az 
egyensúlytalanságok jellegére és 
részletesen meghatározzák a meghozandó 
korrekciós intézkedéseket, valamint azt a 
határidőt, amelyen belül az érintett 
tagállamnak végre kell hajtania ezeket a 
korrekciós intézkedéseket. A Tanács a 
Szerződés 121. cikkének (4) bekezdése 
szerint nyilvánosságra hozza az ajánlásait.

(2) A Tanács a Bizottság javaslatára, az 
Európai Parlamenttel és az európai 
szociális partnerekkel folytatott 
konzultációt követően a Szerződés 121. 
cikkének (4) bekezdése szerinti ajánlásokat 
fogadhat el a túlzott egyensúlytalanság 
fennállásáról és az érintett tagállamnak a 
megfelelő korrekciós intézkedések 
meghozatalára történő felszólításáról. Az 
ajánlások kitérnek az egyensúlytalanságok 
jellegére és részletesen meghatározzák a 
meghozandó korrekciós intézkedéseket, 
valamint azt a határidőt, amelyen belül az 
érintett tagállamnak végre kell hajtania 
ezeket a korrekciós intézkedéseket. A 
Tanács a Szerződés 121. cikkének (4) 
bekezdése szerint nyilvánosságra hozza az 
ajánlásait.

Or. en

Módosítás 85
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Tanács a Bizottság javaslatára a (2) A Tanács a Bizottság javaslatára a 
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Szerződés 121. cikkének (4) bekezdése 
szerinti ajánlásokat fogadhat el a túlzott 
egyensúlytalanság fennállásáról és az 
érintett tagállamnak a megfelelő korrekciós 
intézkedések meghozatalára történő 
felszólításáról. Az ajánlások kitérnek az 
egyensúlytalanságok jellegére és 
részletesen meghatározzák a meghozandó 
korrekciós intézkedéseket, valamint azt a 
határidőt, amelyen belül az érintett 
tagállamnak végre kell hajtania ezeket a 
korrekciós intézkedéseket. A Tanács a 
Szerződés 121. cikkének (4) bekezdése 
szerint nyilvánosságra hozza az ajánlásait.

Szerződés 121. cikkének (4) bekezdése 
szerinti ajánlásokat fogadhat el a túlzott 
egyensúlytalanság fennállásáról és az 
érintett tagállamnak a megfelelő korrekciós 
intézkedések meghozatalára történő 
felszólításáról. Az ajánlások kitérnek az 
egyensúlytalanságok jellegére és 
felvázolják a meghozandó korrekciós 
intézkedéseket, valamint azt a határidőt, 
amelyen belül az érintett tagállamnak végre 
kell hajtania ezeket a korrekciós 
intézkedéseket. A Tanács a Szerződés 121. 
cikkének (4) bekezdése szerint 
nyilvánosságra hozza az ajánlásait.

Or. en

Módosítás 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett ajánlások 
összhangban vannak az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott célkitűzéseivel. 
Az ajánlások megfelelően figyelembe 
veszik az EUMSz. 153. cikkét, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
szereplő jogokat. Az ajánlások szigorúan 
tiszteletben tartják az egyes tagállamok 
sajátosságait, különösen azok munkaügyi 
kapcsolatokra vonatkozó és szociális 
párbeszéddel összefüggő modelljét. 
Megfelelően figyelembe kell venni az 
ajánlások szimmetriáját, és hasonló 
mértékű intenzitással kell foglalkozni a 
túlzott mértékű megtakarításokkal, mint 
azokkal a helyzetekkel, amikor a 
gazdaságok túlságosan eladósodnak.

Or. en
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Indokolás

Nem elképzelhető, hogy a túlzott egyensúlytalanságok miatti új eljárást az Európai 
Szerződéssel ütközően működtetnék. Ügyelni kell arra, hogy a túlzott egyensúlytalanságok 
miatti eljárások ne váljanak az alapszerződéssel ellentétessé („alkotmányellenessé”).

Amendment 87
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett ajánlások 
összhangban vannak az Uniónak az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében meghatározott célkitűzéseivel. 
Az ajánlások megfelelően figyelembe 
veszik az EUMSz. 153. cikkét, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
szereplő jogokat. Az ajánlások szigorúan 
tiszteletben tartják az egyes tagállamok 
sajátosságait, különösen azok munkaügyi 
kapcsolatokra vonatkozó és szociális 
párbeszéddel összefüggő modelljét. 
Megfelelően figyelembe kell venni az 
ajánlások szimmetriáját, és hasonló 
mértékű intenzitással kell foglalkozni a 
túlzott mértékű megtakarításokkal, mint 
azokkal a helyzetekkel, amikor a 
gazdaságok túlságosan eladósodnak.

Or. en

Módosítás 88
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az a tagállam, amellyel szemben túlzott (1) Az a tagállam, amellyel szemben túlzott 
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egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárást indítottak, a 7. cikk szerint 
közzétett ajánlásokban meghatározott 
határidőn belül korrekciós intézkedési 
tervet nyújt be a Tanácsnak és a 
Bizottságnak. A korrekciós intézkedési terv 
határozza meg az érintett tagállam által 
végrehajtott vagy végrehajtani 
szándékozott egyedi és konkrét 
szakpolitikai intézkedéseket, valamint azok 
végrehajtásának ütemtervét.

egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárást indítottak, a 7. cikk szerint 
közzétett ajánlásokban meghatározott 
határidőn belül korrekciós intézkedési 
tervet nyújt be a Tanácsnak és a 
Bizottságnak. A korrekciós intézkedési terv 
igénybe veszi a hatóságok rendelkezésére 
álló összes idevágó politikai eszközt,
figyelemmel a polgárok, a szociális 
partnerek és más nemzeti érdekeltek 
alapvető jogaira. A terv határozza meg az 
érintett tagállam által végrehajtott vagy 
végrehajtani szándékozott egyedi és 
konkrét szakpolitikai intézkedéseket, 
valamint azok végrehajtásának ütemtervét.

Or. en

Módosítás 89
Jürgen Klute

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az elért előrehaladásról szóló 
tagállami jelentéseket követően az 
eurocsoport elnöke és a felelős biztos 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 90
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben ebben úgy vélik, hogy a 
tagállam nem hajtotta végre a javasolt 
korrekciós intézkedést, a Tanács a 

(4) Amennyiben ebben úgy vélik, hogy a 
tagállam nem hajtotta végre a javasolt 
korrekciós intézkedést, a Bizottság 
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Bizottság javaslatára a 7. cikkel 
összhangban felülvizsgált ajánlásokat 
fogad el, új határidőt szabva a korrekciós 
intézkedés végrehajtására, amelynek 
elteltével e cikkel összhangban ismételt 
értékelést hajtanak végre.

magyarázatot kér a tagállamtól, amelynek
alapján megfelelő ütemtervet ad ki, és 
újrafogalmazza, módosítja vagy törli a 
jóváhagyott intézkedési tervet.

Or. en

Módosítás 91
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
-12 cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12. cikk
Párbeszéd és felügyeleti látogatások
(1) A Bizottság e rendelet célkitűzéseivel 
összhangban biztosítja a tagállami 
hatóságokkal az állandó párbeszédet. A 
Bizottság e célból minden tagállamban 
látogatást tesz a rendszeres párbeszéd és 
adott esetben a felügyelet céljából.
(2) A konzultációs és felügyeleti 
látogatások szervezésekor a Bizottság 
adott esetben az előzetes megállapításait 
észrevételezésre megküldi az érintett 
tagállamoknak.
(3) A Bizottság a konzultációs látogatások 
keretében felülvizsgálja a tagállambeli 
gazdasági helyzetet, és felméri az e 
rendelet célkitűzéseinek betartásával 
kapcsolatos kockázatokat vagy esetleges 
nehézségeket.
(4) A Bizottság a felügyeleti látogatások 
keretében nyomon követi a folyamatokat 
és ellenőrzi, hogy az intézkedéseket a 
Tanács vagy a Bizottság határozataival és 
e rendelet célkitűzéseivel összhangban 
hozták-e meg. Ajánlás kibocsátása esetén 
minden esetben felügyeleti látogatást kell 
végezni. A Bizottság felkérheti az Európai 
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Központi Bank vagy más megfelelő 
intézmények képviselőit, hogy a felügyeleti 
látogatásokon vegyenek részt.
(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a 
konzultációs és felügyeleti látogatások 
megállapításairól.
(6) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést a konzultációs és 
felügyeleti látogatások megkönnyítésére. 
A tagállamok a Bizottság kérésére és 
önkéntesen valamennyi megfelelő nemzeti 
hatóság segítségét biztosítják a 
konzultációs és felügyeleti látogatások 
előkészítéséhez és lefolytatásához.

Or. en

Módosítás 92
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
-12 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A Bizottság a ...-t* követő négyéves 
időszakra felhatalmazást kap a 3. cikk 
(3a) és (4) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésőbb hat 
hónappal a négyéves időszak vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács a -12b. cikk szerint nem vonja 
vissza a felhatalmazást, akkor az a 
korábbival azonos időtartamra 
automatikusan meghosszabbodik.
(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően arról 
haladéktalanul értesíti egyidejűleg az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusok elfogadására vonatkozó, 
Bizottságra ruházott hatáskör 
gyakorlásának feltételeit a -12b. és a -12c. 
cikk határozza meg.
_____
* E rendelet hatálybalépésének napja.

Or. en

Módosítás 93
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
-12 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12b. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az 3. cikk (3a) és (4) bekezdésében említett 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja.
(2) Annak az intézménynek, amely belső 
eljárást indított annak eldöntése 
érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a 
felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy 
a végső határozat meghozatala előtt 
ésszerű időn belül tájékoztassa arról a 
másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve az esetleges visszavonás 
tárgyát képező felhatalmazást.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat azonnal vagy 
a benne megjelölt későbbi időponttól 
hatályos. Nem érinti a már hatályos, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

Or. en
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Módosítás 94
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
-12 c cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elleni kifogás
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítéstől számított három hónapon 
belül kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett időszak 
három hónappal meghosszabbodik.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett 
határidő leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust ki kell hirdetni az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, és az a benne 
megállapított napon hatályba lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 
hatályba léphetnek, ha mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván 
kifogást emelni.
(3) Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett 
határidőn belül kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, akkor az nem lép hatályba. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 296. cikkének megfelelően a 
kifogást emelő intézmény megindokolja a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szembeni kifogását.

Or. en
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Módosítás 95
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
-12 d cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12d. cikk
Felülvizsgálat
(1) A Bizottság …*-ig, azután pedig 
háromévente jelentést tesz közzé e rendelet 
alkalmazásáról. A jelentés többek között a 
következőket értékeli:
a) az eredménytábla mutatói és 
határértékei képesek-e a felmerülő 
egyensúlytalanságok kimutatására és 
alakulásuk nyomon követésére;
b) a gazdaságpolitikák EUMSz. szerinti 
tényleges összehangolása terén elért 
előrehaladás.
(2) A jelentést és bármely azt kísérő 
javaslatot az Európai Parlament és a 
Tanács elé kell terjeszteni.
* HL szíveskedjenek a dátumot 
beilleszteni: xxx évvel e rendelet 
hatálybalépését követően.

Or. en

Módosítás 96
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
-12 cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A Bizottság a ...-t* követő négyéves 
időszakra felhatalmazást kap a 3. cikk 
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(2a) és (4) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésőbb hat 
hónappal a négyéves időszak vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. Ha az 
Európai Parlament vagy a Tanács a -12a. 
cikk szerint nem vonja vissza a 
felhatalmazást, akkor az a korábbinak 
megfelelő időtartamra automatikusan 
meghosszabbodik.
(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően arról 
haladéktalanul értesíti egyidejűleg az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3) A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására való 
felhatalmazására a -12a. és -12b. cikkben 
megállapított feltételeket kell alkalmazni.
* E rendelet hatálybalépésének napja

Or. en

Módosítás 97
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
-12 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12a. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az 3. cikk (2a) és (4) bekezdésében említett 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja.
(2) Annak az intézménynek, amely belső 
eljárást indított annak eldöntése 
érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a 
felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy 
a végső határozat meghozatala előtt 
ésszerű időn belül tájékoztassa arról a 
másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve az esetleges visszavonás 
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tárgyát képező felhatalmazást.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat azonnal vagy 
a benne megjelölt későbbi időponttól 
hatályos. Nem érinti a már hatályos, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

Or. en

Módosítás 98
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
-12 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12b. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elleni kifogás
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés időpontjától számított három 
hónapon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére az említett 
időszak három hónappal 
meghosszabbodik.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett 
határidő leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust ki kell hirdetni az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, és az a benne 
megállapított napon hatályba lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
ezen időtartam vége előtt is kihirdethetők 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 
hatályba léphetnek, ha mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván 
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kifogást emelni.
(3) Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett 
határidőn belül kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, akkor az nem lép hatályba. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 296. cikkének megfelelően a 
kifogást emelő intézmény megindokolja a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szembeni kifogását.

Or. en

Módosítás 99
Sven Giegold

Rendeletre irányuló javaslat
-12 c cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12c. cikk
Felülvizsgálat
(1) A Bizottság …*-ig, azután pedig 
háromévente jelentést tesz közzé e rendelet 
alkalmazásáról. A jelentés többek között a 
következőket értékeli:
a) az eredménytábla mutatói és 
határértékei képesek-e a felmerülő 
egyensúlytalanságok kimutatására és 
alakulásuk nyomon követésére;
b) a gazdaságpolitikák EUMSz. szerinti 
tényleges összehangolása terén elért 
előrehaladás.
(2) A jelentést és bármely azt kísérő 
javaslatot az Európai Parlament és a 
Tanács elé kell terjeszteni.
* HL szíveskedjenek a dátumot 
beilleszteni: xxx évvel e rendelet 
hatálybalépését követően.

Or. en
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Módosítás 100
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 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
helyreálltak a rendes gazdasági 
körülmények, és amint a pénzügyi piacok 
hatékony szabályozása szavatolja, hogy az 
államkötvények többé ne képezzék 
spekuláció tárgyát.

Or. en


