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Módosítás 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
-

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

Az úgynevezett „költségvetési konszolidációra”irányuló intézkedések következményei 
egyértelműek. Ezeknek a következőknek kellene lenniük: a gazdasági kormányzás, az Euró 
Plusz Paktum és a költségvetési paktum visszavonása; a stabilitási egyezmény visszavonása és 
egy foglalkoztatásról és szociális fejlődésről szóló valódi egyezménnyel történő felváltása; a 
foglalkoztatás, valamint a szociális és gazdasági növekedés előmozdítása több strukturális és 
kohéziós alappal; szolidaritási alap létrehozása a rászoruló országoknak a termelés, az 
alapvető közszolgáltatások és a munkavállalói jogokat biztosító munkahelyek teremtése 
szempontjából történő támogatására.

Módosítás 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés előírja a tagállamok 
számára, hogy gazdaságpolitikájukat közös 
érdekű ügynek tekintsék és költségvetési 
politikájukat az államháztartás 
stabilitásának jegyében alakítsák, 
valamint gazdaságpolitikájuk ne 
veszélyeztesse a gazdasági és monetáris 
unió megfelelő működését.

(1) A Szerződés előírja a tagállamok 
számára, hogy gazdaságpolitikájukat közös 
érdekű ügynek tekintsék.

Or. en
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Módosítás 18
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EUMSZ 9. cikke értelmében 
politikái és tevékenységei meghatározása 
és végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke előírja, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. en
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Módosítás 20
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
módosításai – a túlzott költségvetési hiány 
elkerülése mellett – erősítik a prudens 
költségvetési politika kialakítására és 
végrehajtására irányuló iránymutatást és –
azon tagállamok esetében, amelyek 
pénzneme az euró – az erre irányuló 
ösztönzőket is. Ezek a rendelkezések 
megteremtik a tagállami gazdaságpolitikák 
felügyeletének szilárdabb uniós szintű 
keretét.

(3) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
módosításai – a túlzott költségvetési hiány 
elkerülése mellett – erősítik a prudens 
költségvetési politika kialakítására és 
végrehajtására irányuló iránymutatást és –
azon tagállamok esetében, amelyek 
pénzneme az euró – az erre irányuló 
ösztönzőket is. Ezek a rendelkezések 
megteremtik a tagállami gazdaságpolitikák 
felügyeletének szilárdabb uniós szintű 
keretét. E rendelkezéseket ki kell 
egészíteni a munkahelyteremtéshez 
kapcsolódó szociális politikák fokozott 
felügyeletével.

Or. en

Módosítás 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
módosításai – a túlzott költségvetési hiány 
elkerülése mellett – erősítik a prudens 
költségvetési politika kialakítására és 
végrehajtására irányuló iránymutatást és –
azon tagállamok esetében, amelyek 
pénzneme az euró – az erre irányuló 
ösztönzőket is. Ezek a rendelkezések 
megteremtik a tagállami 
gazdaságpolitikák felügyeletének 
szilárdabb uniós szintű keretét.

(3) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
módosításai – a túlzott költségvetési hiány 
elkerülése mellett – erősítik a prudens 
költségvetési politika kialakítására és 
végrehajtására irányuló iránymutatást és –
azon tagállamok esetében, amelyek 
pénzneme az euró – az erre irányuló 
ösztönzőket is.

Or. en
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Módosítás 22
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésén a munkahelyek és a növekedés 
tekintetében új stratégiát fogadott el, 
nevezetesen az Európa 2020 stratégiát, 
amely lehetővé teszi, hogy az Unió 
megerősödve kerüljön ki a válságból, és 
gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján, 
amelyet magas szintű, minőségi 
foglalkoztatottság, termelékenység és 
társadalmi kohézió jellemez.

Or. en

Módosítás 23
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Kellő figyelmet kell szentelni a 
növekedést és foglalkoztatást célzó 
Európa 2020 stratégiának és annak, hogy 
a tagállamok nemzeti reformprogramjaik 
révén hogyan valósítják meg azt.

Or. en

Módosítás 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Unió elkötelezte magát a 
növekedést és foglalkoztatást célzó 
Európa 2020 stratégia mellett, amely a 
foglalkoztatás, a szegénység, az oktatás, az 
innováció és a környezetvédelem terén 
elérendő célokat tűzött ki.

Or. en

Módosítás 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az erős államháztartást leginkább a 
tervezési szakaszban lehet megalapozni és 
a lehető leghamarabb azonosítani kell a 
jelentős hibákat. A tagállamoknak
nemcsak az irányadó elvek és költségvetési 
célok megállapításából, hanem a 
költségvetési politikáik összehangolt 
monitoringjából is előnyük származik.

(5) Az erős államháztartást leginkább a 
tervezési szakaszban lehet megalapozni, és 
a lehető leghamarabb azonosítani kell a 
jelentős hibákat. A tagállamoknak előnyük 
származhat az irányadó elvek és 
költségvetési célok megállapításából.

Or. en

Módosítás 26
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az erős államháztartást leginkább a 
tervezési szakaszban lehet megalapozni és 
a lehető leghamarabb azonosítani kell a 

(5) Az erős és fenntartható államháztartást 
leginkább a tervezési szakaszban lehet 
megalapozni, és a lehető leghamarabb 
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jelentős hibákat. A tagállamoknak nemcsak 
az irányadó elvek és költségvetési célok 
megállapításából, hanem a költségvetési 
politikáik összehangolt monitoringjából is 
előnyük származik.

azonosítani kell a jelentős hibákat. A 
tagállamoknak nemcsak az irányadó elvek 
és költségvetési célok megállapításából, 
hanem a költségvetési politikáik 
összehangolt monitoringjából is előnyük 
származik.

Or. en

Módosítás 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az erős államháztartást leginkább a 
tervezési szakaszban lehet megalapozni és 
a lehető leghamarabb azonosítani kell a 
jelentős hibákat. A tagállamoknak nemcsak 
az irányadó elvek és költségvetési célok 
megállapításából, hanem a költségvetési 
politikáik összehangolt monitoringjából is 
előnyük származik.

(5) A fenntartható államháztartást 
leginkább a tervezési szakaszban lehet 
megalapozni, és a lehető leghamarabb 
azonosítani kell a jelentős hibákat. A 
tagállamoknak nemcsak az irányadó elvek 
és költségvetési célok megállapításából, 
hanem a költségvetési politikáik 
összehangolt monitoringjából is előnyük 
származik.

Or. en

Módosítás 28
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az erős államháztartást leginkább a 
tervezési szakaszban lehet megalapozni és 
a lehető leghamarabb azonosítani kell a 
jelentős hibákat. A tagállamoknak nemcsak 
az irányadó elvek és költségvetési célok 
megállapításából, hanem a költségvetési 
politikáik összehangolt monitoringjából is 

(5) Az erős államháztartást leginkább a 
tervezési szakaszban lehet megalapozni, és 
a lehető leghamarabb azonosítani kell a 
jelentős hibákat. A tagállamoknak nemcsak 
az irányadó elvek és költségvetési célok 
megállapításából, hanem a költségvetési és 
növekedési politikáik összehangolt 
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előnyük származik. monitoringjából is előnyük származik.

Or. en

Módosítás 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok számára 
kidolgozott közös költségvetési ütemterv 
célja, hogy jobban összehangolja a fő 
lépéseket a tagállami költségvetések 
elkészítése során, így hozzájárulva az 
európai szemeszter hatékonyságához a 
költségvetési politikák koordinációja 
terén. Közös költségvetési ütemterv 
elfogadása erősebb szinergiához vezet 
azáltal, hogy megkönnyíti a szakpolitikai 
koordinációt azon tagállamok között, 
amelyek pénzneme az euró, és biztosítja, 
hogy a Tanács és a Bizottság ajánlásai 
megfelelően beépüljenek a tagállami 
költségvetések elfogadásának 
folyamatába.

törölve

Or. en

Módosítás 30
Antigoni Papadopoulou

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok számára kidolgozott 
közös költségvetési ütemterv célja, hogy 
jobban összehangolja a fő lépéseket a 

(6) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok számára kidolgozott 
közös költségvetési ütemterv célja, hogy 
jobban összehangolja a fő lépéseket a 
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tagállami költségvetések elkészítése során, 
így hozzájárulva az európai szemeszter 
hatékonyságához a költségvetési politikák 
koordinációja terén. Közös költségvetési 
ütemterv elfogadása erősebb szinergiához 
vezet azáltal, hogy megkönnyíti a 
szakpolitikai koordinációt azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euró, és
biztosítja, hogy a Tanács és a Bizottság 
ajánlásai megfelelően beépüljenek a 
tagállami költségvetések elfogadásának 
folyamatába.

tagállami költségvetések elkészítése során, 
így hozzájárulva az európai szemeszter 
hatékonyságához a költségvetési politikák 
koordinációja terén. Egy közös 
költségvetési ütemterv elfogadása a) 
erősebb szinergiához vezet azáltal, hogy 
megkönnyíti a szakpolitikai koordinációt 
azon tagállamok között, amelyek 
pénzneme az euró; b) garantálja, hogy a 
költségvetési politikákat hozzáigazítják az 
Európa 2020 stratégiához; valamint c)
biztosítja, hogy a Tanács és a Bizottság 
ajánlásai megfelelően beépüljenek a 
tagállami költségvetések elfogadásának 
folyamatába.

Or. en

Módosítás 31
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok számára kidolgozott 
közös költségvetési ütemterv célja, hogy 
jobban összehangolja a fő lépéseket a 
tagállami költségvetések elkészítése során, 
így hozzájárulva az európai szemeszter 
hatékonyságához a költségvetési politikák 
koordinációja terén. Közös költségvetési 
ütemterv elfogadása erősebb szinergiához 
vezet azáltal, hogy megkönnyíti a 
szakpolitikai koordinációt azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euró, és 
biztosítja, hogy a Tanács és a Bizottság 
ajánlásai megfelelően beépüljenek a 
tagállami költségvetések elfogadásának 
folyamatába.

(6) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok számára kidolgozott 
közös költségvetési ütemterv célja, hogy 
jobban összehangolja a fő lépéseket a 
tagállami költségvetések elkészítése során, 
így hozzájárulva az európai szemeszter 
hatékonyságához a költségvetési politikák 
koordinációja terén, valamint hogy 
előmozdítsa a gazdasági növekedést és a 
fenntartható foglalkoztatást. Egy közös
költségvetési ütemterv elfogadása erősebb 
szinergiához vezet azáltal, hogy 
megkönnyíti a szakpolitikai koordinációt 
azon tagállamok között, amelyek 
pénzneme az euró, és biztosítja, hogy a 
Tanács és a Bizottság ajánlásai 
megfelelően beépüljenek a tagállami 
költségvetések elfogadásának folyamatába.

Or. en
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Módosítás 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Meggyőző bizonyítékok támasztják alá 
a szabályokon alapuló költségvetési 
keretek hatékonyságát a stabil és 
fenntartható költségvetési politikák 
támogatása terén. Az uniós szinten 
meghatározott költségvetési 
célkitűzésekkel összhangban levő tagállami 
költségvetési szabályok bevezetése 
alapvető fontosságú a Stabilitási és 
Növekedési Paktum rendelkezései 
betartásának biztosításában. Mindenekelőtt 
a tagállamoknak strukturálisan 
kiegyensúlyozott – az uniós költségvetési 
keret fő elveit a tagállami jogba átültető –
költségvetési szabályokkal kell 
rendelkezniük. Az átültetést kötelező, 
lehetőleg alkotmányos jellegű szabályok 
révén kell végrehajtani, hogy kifejezze a 
tagállami hatóságok szilárd 
elkötelezettségét a Stabilitási és 
Növekedési Paktum iránt.

(7) Meggyőző bizonyítékok támasztják alá 
a szabályokon alapuló költségvetési 
keretek hatékonyságát a stabil és 
fenntartható költségvetési politikák 
támogatása terén. Az uniós szinten 
meghatározott költségvetési 
célkitűzésekkel összhangban levő tagállami 
költségvetési szabályok bevezetése 
alapvető fontosságú a Stabilitási és 
Növekedési Paktum rendelkezései 
betartásának biztosításában.

Or. en

Módosítás 33
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Meggyőző bizonyítékok támasztják alá 
a szabályokon alapuló költségvetési 
keretek hatékonyságát a stabil és 
fenntartható költségvetési politikák 

(7) Meggyőző bizonyítékok támasztják alá 
a szabályokon alapuló költségvetési 
keretek hatékonyságát a stabil és 
fenntartható költségvetési politikák 
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támogatása terén. Az uniós szinten 
meghatározott költségvetési 
célkitűzésekkel összhangban levő tagállami 
költségvetési szabályok bevezetése 
alapvető fontosságú a Stabilitási és 
Növekedési Paktum rendelkezései 
betartásának biztosításában. Mindenekelőtt 
a tagállamoknak strukturálisan 
kiegyensúlyozott – az uniós költségvetési 
keret fő elveit a tagállami jogba átültető –
költségvetési szabályokkal kell 
rendelkezniük. Az átültetést kötelező, 
lehetőleg alkotmányos jellegű szabályok 
révén kell végrehajtani, hogy kifejezze a 
tagállami hatóságok szilárd 
elkötelezettségét a Stabilitási és 
Növekedési Paktum iránt.

támogatása terén. Az uniós szinten 
meghatározott költségvetési 
célkitűzésekkel összhangban levő tagállami 
költségvetési szabályok bevezetése 
alapvető fontosságú a Stabilitási és 
Növekedési Paktum rendelkezései 
betartásának biztosításában. Mindenekelőtt 
a tagállamoknak strukturálisan 
kiegyensúlyozott – az uniós költségvetési 
keret fő elveit a tagállami jogba átültető –
költségvetési szabályokkal kell 
rendelkezniük. Az átültetést kötelező
nemzeti alkotmányos szabályok révén kell 
végrehajtani, hogy kifejezze a tagállami 
hatóságok szilárd elkötelezettségét a 
Stabilitási és Növekedési Paktum iránt.

Or. en

Módosítás 34
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Meggyőző bizonyítékok támasztják alá 
a szabályokon alapuló költségvetési 
keretek hatékonyságát a stabil és 
fenntartható költségvetési politikák 
támogatása terén. Az uniós szinten 
meghatározott költségvetési
célkitűzésekkel összhangban levő tagállami 
költségvetési szabályok bevezetése 
alapvető fontosságú a Stabilitási és 
Növekedési Paktum rendelkezései 
betartásának biztosításában. Mindenekelőtt 
a tagállamoknak strukturálisan 
kiegyensúlyozott – az uniós költségvetési 
keret fő elveit a tagállami jogba átültető –
költségvetési szabályokkal kell 
rendelkezniük. Az átültetést kötelező, 
lehetőleg alkotmányos jellegű szabályok 
révén kell végrehajtani, hogy kifejezze a 

(7) Meggyőző bizonyítékok támasztják alá 
a szabályokon alapuló költségvetési 
keretek hatékonyságát a stabil és 
fenntartható költségvetési politikák 
támogatása terén. A költségvetésre, 
foglalkoztatásra és fenntartható 
növekedésre vonatkozó, uniós szinten 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban levő tagállami költségvetési 
szabályok bevezetése alapvető fontosságú 
a Stabilitási és Növekedési Paktum 
rendelkezései betartásának biztosításában.
Mindenekelőtt a tagállamoknak 
strukturálisan kiegyensúlyozott – az uniós 
költségvetési keret fő elveit a tagállami 
jogba átültető – költségvetési szabályokkal 
kell rendelkezniük. Az átültetést kötelező, 
lehetőleg alkotmányos jellegű szabályok 



AM\893420HU.doc 13/46 PE483.671v01-00

HU

tagállami hatóságok szilárd 
elkötelezettségét a Stabilitási és 
Növekedési Paktum iránt.

révén kell végrehajtani, hogy kifejezze a 
tagállami hatóságok szilárd 
elkötelezettségét a Stabilitási és 
Növekedési Paktum iránt.

Or. en

Módosítás 35
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az elfogult és nem realisztikus 
makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzések jelentősen akadályozhatják a 
költségvetési tervezés hatékonyságát, és 
következésképpen alááshatják a 
költségvetési fegyelem iránti 
elkötelezettséget. A független testületektől 
származó előrejelzések ellenben 
elfogulatlan és realisztikus makrogazdasági 
előrejelzéseket jelenthetnek.

(8) Az elfogult és nem realisztikus 
makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzések jelentősen akadályozzák a 
költségvetési tervezés hatékonyságát, és 
következésképpen alááshatják a 
költségvetési fegyelem iránti 
elkötelezettséget. A független testületektől 
származó előrejelzések ellenben 
elfogulatlan és realisztikus makrogazdasági 
előrejelzéseket jelenthetnek.

Or. en

Módosítás 36
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az elfogult és nem realisztikus 
makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzések jelentősen akadályozhatják a 
költségvetési tervezés hatékonyságát, és 
következésképpen alááshatják a 
költségvetési fegyelem iránti 
elkötelezettséget. A független testületektől 
származó előrejelzések ellenben 

(8)  Az elfogult és nem realisztikus 
makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzések jelentősen akadályozhatják a 
költségvetési tervezés hatékonyságát, és 
következésképpen alááshatják a 
költségvetési fegyelem iránti 
elkötelezettséget. A független testületektől 
származó előrejelzések ellenben 
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elfogulatlan és realisztikus
makrogazdasági előrejelzéseket 
jelenthetnek.

elfogulatlan és realisztikusabb
makrogazdasági előrejelzéseket 
jelenthetnének.

Or. en

Módosítás 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ahogy az államadósság-válság és 
különösen a közös pénzügyi védőhálók 
létrehozásának igénye bizonyította, a 
hivatalos pénznemként euróval rendelkező 
tagállamok költségvetési politikái jelentős 
tovagyűrűző hatást fejtenek ki egymásra. 
Azoknak a tagállamoknak, amelyeknek 
pénzneme az euró, alapvető – adott 
esetben tovagyűrűző hatással is 
rendelkező – költségvetés-politikai 
reformterveik elfogadása előtt 
konzultálniuk kell a Bizottsággal és azon 
más tagállamokkal, amelyek pénzneme az 
euró, hogy lehetővé váljon az euróövezet 
egészére gyakorolt esetleges hatás 
vizsgálata. Költségvetési terveiket közös 
érdekű ügynek kell tekinteniük és a tervek 
kötelezővé válása előtt monitoring céljából 
be kell nyújtaniuk azokat a Bizottságnak. 
A Bizottság számára szükség esetén 
lehetővé kell tenni, hogy véleményt 
fogadjon el az előzetes költségvetési 
tervről, a tagállamot és mindenekelőtt a 
költségvetési hatóságokat pedig fel kell 
kérni arra, hogy vegyék figyelembe ezt a 
véleményt a költségvetési törvény 
elfogadásának folyamatában. Ez a 
vélemény biztosítaná, hogy az uniós 
szakpolitikai iránymutatás megfelelően 
beépüljön a tagállami költségvetések 
megalkotásának folyamatába. Ennek a 
véleménynek ki kell terjednie 

törölve
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mindenekelőtt annak vizsgálatára, hogy a 
költségvetési tervek megfelelően kezelik-e 
az európai szemeszter összefüggésében a 
költségvetés területén kibocsátott 
ajánlásokat. A Bizottságnak készen kell 
állnia arra, hogy kérésre bemutassa ezt a 
véleményt az érintett tagállam 
parlamentjének. E vélemény 
figyelembevételének mértéke azon 
értékelés részét képezi, amely – bizonyos 
feltételek teljesülése esetén – az érintett 
tagállamra vonatkozó túlzotthiány-eljárás 
megkezdéséről szóló határozathoz vezet, 
amelynek során a Bizottság által kiadott 
korai iránymutatás figyelembevételének 
elmulasztását súlyosbító tényezőnek kell 
tekinteni. Emellett a tervek Bizottság általi 
általános értékelésére alapozva az 
eurócsoportnak meg kell vitatnia az 
euróövezet költségvetési helyzetét és 
kilátásait.

Or. en

Módosítás 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ahogy az államadósság-válság és 
különösen a közös pénzügyi védőhálók 
létrehozásának igénye bizonyította, a 
hivatalos pénznemként euróval rendelkező 
tagállamok költségvetési politikái jelentős 
tovagyűrűző hatást fejtenek ki egymásra.
Azoknak a tagállamoknak, amelyeknek 
pénzneme az euró, alapvető – adott esetben 
tovagyűrűző hatással is rendelkező –
költségvetés-politikai reformterveik 
elfogadása előtt konzultálniuk kell a 
Bizottsággal és azon más tagállamokkal, 
amelyek pénzneme az euró, hogy lehetővé 
váljon az euróövezet egészére gyakorolt 

(10) Ahogy az államadósság-válság és 
különösen a közös pénzügyi védőhálók 
létrehozásának igénye bizonyította, a 
hivatalos pénznemként euróval rendelkező 
tagállamok költségvetési és 
makrogazdasági politikái jelentős 
tovagyűrűző hatást fejtenek ki egymásra.
Azoknak a tagállamoknak, amelyeknek 
pénzneme az euró, alapvető – adott esetben 
tovagyűrűző hatással is rendelkező –
költségvetés-politikai reformterveik 
elfogadása előtt konzultálniuk kell a 
Bizottsággal és azon más tagállamokkal, 
amelyek pénzneme az euró, hogy lehetővé 
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esetleges hatás vizsgálata. Költségvetési 
terveiket közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük és a tervek kötelezővé válása 
előtt monitoring céljából be kell nyújtaniuk 
azokat a Bizottságnak. A Bizottság 
számára szükség esetén lehetővé kell tenni, 
hogy véleményt fogadjon el az előzetes 
költségvetési tervről, a tagállamot és 
mindenekelőtt a költségvetési hatóságokat 
pedig fel kell kérni arra, hogy vegyék 
figyelembe ezt a véleményt a költségvetési 
törvény elfogadásának folyamatában. Ez a 
vélemény biztosítaná, hogy az uniós 
szakpolitikai iránymutatás megfelelően 
beépüljön a tagállami költségvetések 
megalkotásának folyamatába. Ennek a 
véleménynek ki kell terjednie 
mindenekelőtt annak vizsgálatára, hogy a 
költségvetési tervek megfelelően kezelik-e 
az európai szemeszter összefüggésében a 
költségvetés területén kibocsátott 
ajánlásokat. A Bizottságnak készen kell 
állnia arra, hogy kérésre bemutassa ezt a 
véleményt az érintett tagállam 
parlamentjének. E vélemény 
figyelembevételének mértéke azon 
értékelés részét képezi, amely – bizonyos 
feltételek teljesülése esetén – az érintett 
tagállamra vonatkozó túlzotthiány-eljárás 
megkezdéséről szóló határozathoz vezet, 
amelynek során a Bizottság által kiadott 
korai iránymutatás figyelembevételének 
elmulasztását súlyosbító tényezőnek kell 
tekinteni. Emellett a tervek Bizottság általi 
általános értékelésére alapozva az 
eurócsoportnak meg kell vitatnia az 
euróövezet költségvetési helyzetét és 
kilátásait.

váljon az euróövezet egészére gyakorolt 
esetleges – többek között társadalmi és 
környezetvédelmi – hatás vizsgálata.
Költségvetési terveiket közös érdekű 
ügynek kell tekinteniük és a tervek 
kötelezővé válása előtt monitoring céljából 
be kell nyújtaniuk azokat a Bizottságnak. A 
Bizottság számára szükség esetén lehetővé 
kell tenni, hogy véleményt fogadjon el az 
előzetes költségvetési tervről, a tagállamot 
és mindenekelőtt a költségvetési 
hatóságokat pedig fel kell kérni arra, hogy 
vegyék figyelembe ezt a véleményt a 
költségvetési törvény elfogadásának 
folyamatában. Ez a vélemény biztosítaná, 
hogy az európai szemeszter keretében 
nyújtott uniós szakpolitikai iránymutatás 
megfelelően beépüljön a tagállami 
költségvetések megalkotásának 
folyamatába. Ennek a véleménynek ki kell 
terjednie mindenekelőtt annak vizsgálatára, 
hogy a költségvetési tervek megfelelően 
kezelik-e az európai szemeszter 
összefüggésében kibocsátott ajánlásokat. A 
Bizottságnak készen kell állnia arra, hogy 
kérésre bemutassa ezt a véleményt az 
érintett tagállam parlamentjének. E 
vélemény figyelembevételének mértéke 
azon értékelés részét képezi, amely –
bizonyos feltételek teljesülése esetén – az 
érintett tagállamra vonatkozó túlzotthiány-
eljárás megkezdéséről szóló határozathoz 
vezet, amelynek során a Bizottság által 
kiadott korai iránymutatás 
figyelembevételének elmulasztását 
súlyosbító tényezőnek kell tekinteni.
Emellett a tervek Bizottság általi általános 
értékelésére alapozva az eurócsoportnak 
meg kell vitatnia az euróövezet 
költségvetési helyzetét és kilátásait.

Or. en

Módosítás 39
Frédéric Daerden
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Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ahogy az államadósság-válság és 
különösen a közös pénzügyi védőhálók 
létrehozásának igénye bizonyította, a 
hivatalos pénznemként euróval rendelkező 
tagállamok költségvetési politikái jelentős 
tovagyűrűző hatást fejtenek ki egymásra.
Azoknak a tagállamoknak, amelyeknek 
pénzneme az euró, alapvető – adott esetben 
tovagyűrűző hatással is rendelkező –
költségvetés-politikai reformterveik 
elfogadása előtt konzultálniuk kell a 
Bizottsággal és azon más tagállamokkal, 
amelyek pénzneme az euró, hogy lehetővé 
váljon az euróövezet egészére gyakorolt 
esetleges hatás vizsgálata. Költségvetési 
terveiket közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük és a tervek kötelezővé válása 
előtt monitoring céljából be kell nyújtaniuk 
azokat a Bizottságnak. A Bizottság 
számára szükség esetén lehetővé kell tenni, 
hogy véleményt fogadjon el az előzetes 
költségvetési tervről, a tagállamot és 
mindenekelőtt a költségvetési hatóságokat 
pedig fel kell kérni arra, hogy vegyék 
figyelembe ezt a véleményt a költségvetési 
törvény elfogadásának folyamatában. Ez a 
vélemény biztosítaná, hogy az uniós 
szakpolitikai iránymutatás megfelelően 
beépüljön a tagállami költségvetések 
megalkotásának folyamatába. Ennek a 
véleménynek ki kell terjednie 
mindenekelőtt annak vizsgálatára, hogy a 
költségvetési tervek megfelelően kezelik-e 
az európai szemeszter összefüggésében a 
költségvetés területén kibocsátott 
ajánlásokat. A Bizottságnak készen kell 
állnia arra, hogy kérésre bemutassa ezt a 
véleményt az érintett tagállam 
parlamentjének. E vélemény 
figyelembevételének mértéke azon 
értékelés részét képezi, amely – bizonyos 
feltételek teljesülése esetén – az érintett 
tagállamra vonatkozó túlzotthiány-eljárás 

(10) Ahogy az államadósság-válság és 
különösen a közös pénzügyi védőhálók 
létrehozásának igénye bizonyította, a 
hivatalos pénznemként euróval rendelkező 
tagállamok költségvetési politikái jelentős 
tovagyűrűző hatást fejtenek ki egymásra.
Azoknak a tagállamoknak, amelyeknek 
pénzneme az euró, alapvető – adott esetben 
tovagyűrűző hatással is rendelkező –
költségvetés-politikai reformterveik 
elfogadása előtt konzultálniuk kell a 
Bizottsággal és azon más tagállamokkal, 
amelyek pénzneme az euró, hogy lehetővé 
váljon az euróövezet egészére gyakorolt 
esetleges hatás vizsgálata. Költségvetési 
terveiket közös érdekű ügynek kell 
tekinteniük és a tervek kötelezővé válása 
előtt monitoring céljából be kell nyújtaniuk 
azokat a Bizottságnak. A Bizottság 
számára szükség esetén lehetővé kell tenni, 
hogy véleményt fogadjon el az előzetes 
költségvetési tervről, a tagállamot és 
mindenekelőtt a költségvetési hatóságokat 
pedig fel kell kérni arra, hogy vegyék 
figyelembe ezt a véleményt a költségvetési 
törvény elfogadásának folyamatában. Ez a 
vélemény biztosítaná, hogy az uniós 
szakpolitikai iránymutatás megfelelően 
beépüljön a tagállami költségvetések 
megalkotásának folyamatába. Ennek a 
véleménynek ki kell terjednie 
mindenekelőtt annak vizsgálatára, hogy a 
költségvetési tervek megfelelően kezelik-e 
az Európa 2020 stratégia növekedési, 
foglalkoztatási és szociális célkitűzéseit, 
valamint az európai szemeszter keretében
kibocsátott ajánlásokat. A Bizottságnak 
készen kell állnia arra, hogy kérésre 
bemutassa ezt a véleményt az érintett 
tagállam parlamentjének. E vélemény 
figyelembevételének mértéke azon 
értékelés részét képezi, amely – bizonyos 
feltételek teljesülése esetén – az érintett 
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megkezdéséről szóló határozathoz vezet, 
amelynek során a Bizottság által kiadott 
korai iránymutatás figyelembevételének 
elmulasztását súlyosbító tényezőnek kell 
tekinteni. Emellett a tervek Bizottság általi 
általános értékelésére alapozva az 
eurócsoportnak meg kell vitatnia az 
euróövezet költségvetési helyzetét és 
kilátásait.

tagállamra vonatkozó túlzotthiány-eljárás
megkezdéséről szóló határozathoz vezet, 
amelynek során a Bizottság által kiadott 
korai iránymutatás figyelembevételének 
elmulasztását súlyosbító tényezőnek kell 
tekinteni. Emellett a tervek Bizottság általi 
általános értékelésére alapozva az 
eurócsoportnak meg kell vitatnia az 
euróövezet költségvetési helyzetét és 
kilátásait.

Or. en

Módosítás 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Azon tagállamok esetében, amelyek 
pénzneme az euró és amelyekkel szemben 
túlzotthiány-eljárás folyik, fokozott
monitoringra van szükség a túlzott hiány 
teljes és időben történő megszüntetésének 
biztosítása érdekében. A fokozott 
monitoringnak biztosítania kell a túlzott 
hiány megszüntetésére irányuló tanácsi 
ajánlásoktól való eltérések időben történő 
korrekcióját. Ennek a monitoringnak ki 
kell egészítenie az 1467/97/EK 
rendeletben meghatározott előírásokat. Az 
említett fokozott monitoring szabályainak a 
tagállammal szemben folyó, a Szerződés 
126. cikke szerinti eljárás szakaszaihoz kell 
igazodniuk.

(11) Azon tagállamok esetében, amelyek 
pénzneme az euró és amelyekkel szemben 
túlzotthiány-eljárás folyik, fokozott
megfigyelésre van szükség. Az említett 
fokozott monitoring szabályainak a 
tagállammal szemben folyó, a Szerződés 
126. cikke szerinti eljárás szakaszaihoz kell 
igazodniuk.

Or. en

Módosítás 41
Konstantinos Poupakis
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Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Azon tagállamok esetében, amelyek 
pénzneme az euró és amelyekkel szemben 
túlzotthiány-eljárás folyik, fokozott 
monitoringra van szükség a túlzott hiány 
teljes és időben történő megszüntetésének 
biztosítása érdekében. A fokozott 
monitoringnak biztosítania kell a túlzott 
hiány megszüntetésére irányuló tanácsi 
ajánlásoktól való eltérések időben történő 
korrekcióját. Ennek a monitoringnak ki 
kell egészítenie az 1467/97/EK rendeletben 
meghatározott előírásokat. Az említett 
fokozott monitoring szabályainak a 
tagállammal szemben folyó, a Szerződés 
126. cikke szerinti eljárás szakaszaihoz kell 
igazodniuk.

(11) Azon tagállamok esetében, amelyek 
pénzneme az euró és amelyekkel szemben 
túlzotthiány-eljárás folyik, fokozott 
monitoringra van szükség a túlzott hiány 
teljes és időben történő megszüntetésének 
biztosítása érdekében. A fokozott 
monitoringnak biztosítania kell a túlzott 
hiány megszüntetésére irányuló tanácsi 
ajánlásoktól való eltérések időben történő 
korrekcióját, előmozdítva a fenntartható 
növekedést. Ennek a monitoringnak ki kell 
egészítenie az 1467/97/EK rendeletben 
meghatározott előírásokat. Az említett 
fokozott monitoring szabályainak a 
tagállammal szemben folyó, a Szerződés 
126. cikke szerinti eljárás szakaszaihoz kell 
igazodniuk.

Or. en

Módosítás 42
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A túlzotthiány-eljárás alá vont 
tagállamok fokozott monitoringjának
lehetővé kell tennie a túlzott hiány 
megszüntetésére vonatkozóan kitűzött 
határidő betartásával összefüggő 
kockázatok felismerését. Amennyiben 
ilyen kockázatok fennállnak, a 
Bizottságnak ajánlást kell kibocsátania a 
tagállam részére arra vonatkozóan, hogy 
adott határidőn belül tegyen 
intézkedéseket, amelyet – annak kérésére –
az érintett tagállam parlamentje számára is 
be kell mutatni. Az értékelésnek lehetővé 

(12) A túlzotthiány-eljárás alá vont 
tagállamok alapos és szigorú
felülvizsgálatának lehetővé kell tennie a 
túlzott hiány megszüntetésére vonatkozóan 
kitűzött határidő betartásával összefüggő 
kockázatok felismerését. Amennyiben 
ilyen kockázatok fennállnak, a 
Bizottságnak ajánlást kell kibocsátania a 
tagállam részére arra vonatkozóan, hogy
adott határidőn belül tegyen 
intézkedéseket, amelyet – annak kérésére –
az érintett tagállam parlamentje számára is 
be kell mutatni. Az értékelésnek lehetővé 
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kell tennie azon fejlemények gyors 
kiigazítását, amelyek veszélyeztetik a 
túlzott hiány megállapított határidőn belül 
történő megszüntetését. Az említett 
bizottsági ajánlásnak való megfelelés 
értékelése részét képezi a Bizottság által a 
túlzott hiány megszüntetését célzó 
intézkedések eredményességével 
összefüggésben végzett folyamatos 
értékelésnek. Amikor a Tanács arról 
határoz, hogy sor került-e eredményes 
intézkedésre a túlzott hiány megszüntetése 
céljából, határozatát arra is alapozza, hogy 
a tagállam megfelel-e a bizottsági 
ajánlásnak.

kell tennie azon fejlemények gyors 
kiigazítását, amelyek veszélyeztetik a 
túlzott hiány megállapított határidőn belül 
történő megszüntetését. Az említett 
bizottsági ajánlásnak való megfelelés 
értékelése részét képezi a Bizottság által a 
túlzott hiány megszüntetését célzó 
intézkedések eredményességével 
összefüggésben végzett folyamatos 
értékelésnek. Amikor a Tanács arról 
határoz, hogy sor került-e eredményes 
intézkedésre a túlzott hiány megszüntetése 
céljából, határozatát arra is alapozza, hogy 
a tagállam megfelel-e a bizottsági 
ajánlásnak, és ez milyen mértékben érinti a 
foglalkoztatási célkitűzéseket. Nem 
megfelelés esetén szigorú szankciókat kell 
fontolóra venni. Azonban minden 
tagállamnak meg kell őriznie költségvetési 
szuverenitását. A Bizottságnak és a 
Tanácsnak a túlzott hiány esetén 
követendő eljárás keretében folytatott 
valamennyi költségvetési értékelés során 
kellő figyelmet kell fordítania az Unió 
fenntartható növekedéssel kapcsolatos 
célkitűzéseinek eléréséhez vezető 
társadalombiztosítási rendszerek 
végrehajtására.

Or. en

Módosítás 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A túlzotthiány-eljárás alá vont 
tagállamok fokozott monitoringjának
lehetővé kell tennie a túlzott hiány 
megszüntetésére vonatkozóan kitűzött 
határidő betartásával összefüggő 
kockázatok felismerését. Amennyiben 
ilyen kockázatok fennállnak, a 

(12) A túlzotthiány-eljárás alá vont 
tagállamok fokozott megfigyelésének
lehetővé kell tennie a túlzott hiány 
megszüntetésére vonatkozóan a tagállam 
számára kitűzött határidő betartásával 
összefüggő kockázatok felismerését. 
Amennyiben ilyen kockázatok fennállnak, 
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Bizottságnak ajánlást kell kibocsátania a 
tagállam részére arra vonatkozóan, hogy 
adott határidőn belül tegyen 
intézkedéseket, amelyet – annak kérésére –
az érintett tagállam parlamentje számára is 
be kell mutatni. Az értékelésnek lehetővé 
kell tennie azon fejlemények gyors 
kiigazítását, amelyek veszélyeztetik a 
túlzott hiány megállapított határidőn belül 
történő megszüntetését. Az említett 
bizottsági ajánlásnak való megfelelés 
értékelése részét képezi a Bizottság által a 
túlzott hiány megszüntetését célzó 
intézkedések eredményességével 
összefüggésben végzett folyamatos 
értékelésnek. Amikor a Tanács arról 
határoz, hogy sor került-e eredményes 
intézkedésre a túlzott hiány megszüntetése 
céljából, határozatát arra is alapozza, 
hogy a tagállam megfelel-e a bizottsági 
ajánlásnak.

a Bizottságnak ajánlást kell kibocsátania a 
tagállam részére arra vonatkozóan, hogy 
adott határidőn belül tegyen 
intézkedéseket, amelyet – annak kérésére –
az érintett tagállam parlamentje számára is 
be kell mutatni. Az értékelésnek lehetővé 
kell tennie azon fejlemények gyors 
kiigazítását, amelyek veszélyeztetik a 
túlzott hiány megállapított határidőn belül 
történő megszüntetését.

Or. en

Módosítás 44
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A túlzotthiány-eljárás alá vont 
tagállamok fokozott monitoringjának 
lehetővé kell tennie a túlzott hiány 
megszüntetésére vonatkozóan kitűzött 
határidő betartásával összefüggő 
kockázatok felismerését. Amennyiben 
ilyen kockázatok fennállnak, a 
Bizottságnak ajánlást kell kibocsátania a 
tagállam részére arra vonatkozóan, hogy 
adott határidőn belül tegyen 
intézkedéseket, amelyet – annak kérésére –
az érintett tagállam parlamentje számára is 
be kell mutatni. Az értékelésnek lehetővé 
kell tennie azon fejlemények gyors 

(12) A túlzotthiány-eljárás alá vont 
tagállamok fokozott monitoringjának 
lehetővé kell tennie a túlzott hiány 
megszüntetésére vonatkozóan kitűzött 
határidő betartásával összefüggő 
kockázatok felismerését. Amennyiben 
ilyen kockázatok fennállnak, a 
Bizottságnak ajánlást kell kibocsátania a 
tagállam részére arra vonatkozóan, hogy 
adott határidőn belül tegyen 
intézkedéseket, amelyet – annak kérésére –
az érintett tagállam parlamentje számára is 
be kell mutatni. Az értékelésnek lehetővé 
kell tennie azon fejlemények gyors 
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kiigazítását, amelyek veszélyeztetik a 
túlzott hiány megállapított határidőn belül 
történő megszüntetését. Az említett 
bizottsági ajánlásnak való megfelelés
értékelése részét képezi a Bizottság által a 
túlzott hiány megszüntetését célzó 
intézkedések eredményességével 
összefüggésben végzett folyamatos 
értékelésnek. Amikor a Tanács arról 
határoz, hogy sor került-e eredményes 
intézkedésre a túlzott hiány megszüntetése 
céljából, határozatát arra is alapozza, hogy 
a tagállam megfelel-e a bizottsági 
ajánlásnak.

kiigazítását, amelyek veszélyeztetik a 
túlzott hiány megállapított határidőn belül 
történő megszüntetését. Az említett 
bizottsági ajánlásnak való megfelelés 
értékelése részét képezi a Bizottság által a 
túlzott hiány megszüntetését célzó 
intézkedések eredményességével 
összefüggésben végzett folyamatos 
értékelésnek. Amikor a Tanács arról 
határoz, hogy sor került-e eredményes 
intézkedésre a túlzott hiány megszüntetése 
céljából, határozatát arra is alapozza, hogy 
a tagállam megfelel-e a bizottsági 
ajánlásnak. Azonban a szubszidiaritás 
elvének megfelelően minden tagállamnak 
meg kell őriznie költségvetési 
szuverenitását.

Or. en

Módosítás 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd fokozása, valamint a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felajánlhatja az ajánlás által érintett 
tagállamnak, hogy eszmecserén vegyen 
részt,

(13) Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd fokozása, valamint a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottságai 
felajánlhatják a bizottsági ajánlás által 
érintett tagállamnak, hogy eszmecserén 
vegyen részt,

Or. en

Módosítás 46
Frédéric Daerden
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Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd fokozása, valamint a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felajánlhatja az ajánlás által érintett 
tagállamnak, hogy eszmecserén vegyen
részt,

(13) Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd fokozása, valamint a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felajánlhatja a bizottsági ajánlás által 
érintett tagállamnak, valamint az adott 
tagállam szociális partnereinek, hogy 
eszmecserén vegyenek részt,

Or. en

Módosítás 47
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd fokozása, valamint a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felajánlhatja az ajánlás által érintett 
tagállamnak, hogy eszmecserén vegyen 
részt,

(13) Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd fokozása, valamint a 
megfelelő demokratikus ellenőrzés, illetve
a nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felajánlhatja a bizottsági ajánlás által 
érintett tagállamnak azt a lehetőséget, hogy 
eszmecserén vegyen részt,

Or. en

Módosítás 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1466/97/EK rendeletben a 
költségvetési politikákra vonatkozóan 
létrehozott többoldalú felügyeleti rendszer 
kiegészítése további 
monitoringkövetelményekkel annak 
biztosítása érdekében, hogy a költségvetés 
terén adott uniós szakpolitikai ajánlások 
megfelelően beépüljenek a tagállami 
költségvetések megalkotásába;

b) az 1466/97/EK rendeletben a 
költségvetési politikákra vonatkozóan 
létrehozott többoldalú megfigyelési
rendszer kiegészítése további 
követelményekkel annak biztosítása 
érdekében, hogy a költségvetés terén adott 
uniós szakpolitikai ajánlások megfelelően 
beépüljenek a tagállami költségvetések 
megalkotásába;

Or. en

Módosítás 49
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nemzeti költségvetési szabályokra és 
a gazdaságpolitikai koordinációra 
vonatkozó rendelkezések megerősítése;

Or. en

Módosítás 50
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet alkalmazása során teljes 
körűen figyelembe kell venni az EUMSZ 
153. cikkének (3) bekezdését és 152. 
cikkét, továbbá az e rendelet értelmében 
hozott határozatoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a szubszidiaritás és a szociális 
párbeszéd elvét, illetve a tagállamok és a 
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szociális partnerek hatáskörét a bérek 
megállapítása és a nyugdíj biztosítása 
terén. E rendelet alkalmazása eleget tesz 
az Európai Unió Alapjogi Chartája 28. 
cikkének, és nem érinti a kollektív 
szerződések megtárgyalásának, 
megkötésének vagy végrehajtásának 
jogát, sem pedig a kollektív fellépésekhez 
való jogot, kellően tiszteletben tartva a 
kollektív tárgyalások nemzeti gyakorlatait 
vagy a nemzeti jogszabályokat.

Or. en

Módosítás 51
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közös költségvetési előírások Közös költségvetési előírások és a nemzeti 
állampapír-kibocsátásra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettségek

Or. en

Módosítás 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok középtávú költségvetési 
keretükkel összhangban minden évben 
legkésőbb április 15-ig közzéteszik
független makrogazdasági előrejelzésen 
alapuló középtávú költségvetési tervüket és 
stabilitási programjukat.

(1) A tagállamok középtávú költségvetési 
keretükkel összhangban minden évben 
legkésőbb április 15-ig meghatározzák
független makrogazdasági előrejelzésen 
alapuló középtávú költségvetési tervüket és 
stabilitási programjukat.

Or. en
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Módosítás 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az államháztartásra vonatkozó 
költségvetési törvény tervezetét az alapul 
szolgáló független makrogazdasági 
előrejelzésekkel együtt minden évben 
legkésőbb október 15-ig közzé kell tenni.

törölve

Or. en

Módosítás 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az államháztartásra vonatkozó 
költségvetési törvényt minden évben 
legkésőbb december 31-ig el kell fogadni
és ki kell hirdetni.

(3) Az államháztartásra vonatkozó 
költségvetési törvényt decemberig el kell 
fogadni.

Or. en

Módosítás 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a költségvetési 
egyenlegre vonatkozóan számszerű 
költségvetési szabályokkal rendelkeznek, 

(1) A tagállamok a költségvetési 
egyenlegre vonatkozóan számszerű 
költségvetési szabályokkal rendelkeznek,
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amelyek az 1466/97/EK rendelet 2a. 
cikkében meghatározott középtávú 
költségvetési célkitűzés végrehajtását
szolgálják a tagállami költségvetési 
folyamatokban. Ezek a kötelező, lehetőleg 
alkotmányos jellegű szabályok az 
államháztartás egészére kiterjednek.

amelyek a tagállami költségvetési 
folyamatokban figyelembe veszik az 
1466/97/EK rendelet 2a. cikkében 
meghatározott középtávú költségvetési
célkitűzésüket.

Or. en

Módosítás 56
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a költségvetési 
egyenlegre vonatkozóan számszerű 
költségvetési szabályokkal rendelkeznek, 
amelyek az 1466/97/EK rendelet 2a. 
cikkében meghatározott középtávú 
költségvetési célkitűzés végrehajtását 
szolgálják a tagállami költségvetési 
folyamatokban. Ezek a kötelező, lehetőleg 
alkotmányos jellegű szabályok az 
államháztartás egészére kiterjednek.

(1) A tagállamok a költségvetési 
egyenlegre vonatkozóan számszerű 
költségvetési szabályokkal rendelkeznek, 
amelyek az 1466/97/EK rendelet 2a. 
cikkében meghatározott középtávú 
költségvetési célkitűzés végrehajtását 
szolgálják a tagállami költségvetési 
folyamatokban. Ezek a nemzeti 
alkotmányos szabályok az államháztartás 
egészére kiterjednek.

Or. en

Módosítás 57
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1466/97/EK rendeleten kívül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
központi költségvetés egyenlege 
egyensúlyban legyen vagy többletet 
mutasson.
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Or. en

Módosítás 58
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az központi költségvetés egyenlege 
kiegyensúlyozottnak tekintendő, 
amennyiben az államháztartás éves 
strukturális egyenlege megfelel a 
felülvizsgált Stabilitási és Növekedési 
Paktumban meghatározott 
országspecifikus középtávú célkitűzésnek, 
és a strukturális hiány alsó határa a piaci 
áron számított bruttó hazai termék 0,5%-
a. A tagállamok biztosítják, hogy minél 
hamarabb elérjék a rájuk vonatkozó 
középtávú célkitűzést. A tagállamok csak 
a Stabilitási és Növekedési Paktumban 
meghatározott kivételes esetekben 
térhetnek el átmenetileg középtávú 
célkitűzésüktől vagy az annak eléréséhez 
vezető korrekciós pályától.
Amennyiben az államháztartási hiánynak 
a piaci áron számított bruttó hazai 
termékhez viszonyított aránya jelentősen 
elmarad a 60%-tól, és amennyiben az 
államháztartás hosszú távú 
fenntarthatósága tekintetében alacsony a 
kockázat, a második albekezdésben 
megállapított középtávú célkitűzés 
módosulhat úgy, hogy a strukturális hiány 
alsó határa a piaci áron számított bruttó 
hazai termék legfeljebb 1,0%-a.

Or. en

Módosítás 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok független költségvetési 
tanácsot állítanak fel az (1) bekezdésben 
említett nemzeti költségvetési szabályok 
végrehajtásának monitoringja céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 60
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A nemzeti állampapír-kibocsátásra 

vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek
Az állampapírok kibocsátására vonatkozó 
finanszírozási feltételek tervezésének és 
optimalizálásának jobb összehangolása 
érdekében a tagállamok előzetesen 
tájékoztatják a Bizottságot és a Tanácsot 
állampapír-kibocsátási terveikről.

Or. en

Módosítás 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden évben legkésőbb 
október 15-ig benyújtják a következő évre 
vonatkozó előzetes költségvetési tervüket a 

törölve



PE483.671v01-00 30/46 AM\893420HU.doc

HU

Bizottságnak és az eurócsoportnak.

Or. en

Módosítás 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az előzetes költségvetési terv a 
következő évre vonatkozóan az alábbi 
adatokat tartalmazza:

(3) Az előzetes költségvetési terv a 
következő évre vonatkozóan az alábbi 
adatokat tartalmazhatja:

Or. en

Módosítás 63
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) annak értékelése, hogy az előzetes 
költségvetési terv összeegyeztethető-e a 
növekedésre és munkahelyekre vonatkozó 
uniós célkitűzésekkel, a tagállamok és az 
Unió gazdaság- és pénzügyi politikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokkal, 
valamint a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokkal;

Or. en

Módosítás 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a növekedésre és 
munkahelyteremtésre irányuló uniós 
stratégiában foglalt célkitűzések 
eléréséhez közvetlenül kapcsolódó 
tervezett kiadásoknak – többek között az 
állami beruházásoknak – a közös 
értékelési keret mutatóinak 
felhasználásával történő, részletes 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 65
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az előzetes költségvetési terv hatása az 
Európa 2020 stratégia növekedési, 
foglalkoztatási és szociális célkitűzéseire.

Or. en

Módosítás 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az előzetes költségvetési terv 
társadalmi hatásvizsgálata, valamint 
annak értékelése, hogy összeegyeztethető-
e a növekedésre és munkahelyekre 
vonatkozó uniós célkitűzésekkel, a 



PE483.671v01-00 32/46 AM\893420HU.doc

HU

tagállamok gazdaságpolitikáira vonatkozó 
átfogó iránymutatásokkal, valamint a 
tagállamok foglalkoztatáspolitikáira 
vonatkozó iránymutatásokkal;

Or. en

Módosítás 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a GDP-arányos államháztartási 
kiadásokra és bevételekre, valamint azok 
fő összetevőire vonatkozó, változatlan 
politikát feltételező előrejelzések;

b) a GDP-arányos államháztartási 
kiadásokra és bevételekre, valamint azok 
fő összetevőire vonatkozó előrejelzések;

Or. en

Módosítás 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a célzott államháztartási kiadások és 
bevételek a GDP százalékában és azok fő 
összetevői, figyelembe véve a 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
hatásától megtisztított államháztartási 
kiadások növekedési pályájának 
létrehozására vonatkozó feltételeket és 
kritériumokat az 1466/97/EK rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdése szerint;

törölve

Or. en
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Módosítás 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a következő év költségvetésébe 
belefoglalandó intézkedések részletes 
leírása és megfelelően dokumentált 
számszerűsítése, a c) pontban említett 
célok és a b) pont szerinti, változatlan 
politikát feltételező előrejelzések közötti 
eltérés áthidalása céljából. Azon 
intézkedések esetében, amelyek 
költségvetési hatása várhatóan kisebb a 
GDP 0,1 %-ánál, a leírás lehet kevésbé 
részletezett. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani azokra a jelentős költségvetés-
politikai reformtervekre, amelyeknek 
tovagyűrűző hatása lehet más olyan 
tagállamokra, amelyek pénzneme az euró.

d) azon jelentős költségvetés-politikai
reformtervek ismertetése, amelyeknek 
tovagyűrűző hatása lehet más olyan 
tagállamokra, amelyek pénzneme az euró.

Or. en

Módosítás 70
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a várható gazdasági fejleményekre és a 
költségvetési célok elérése szempontjából 
fontos gazdasági változókra vonatkozó fő 
feltételezések. Ezeknek a feltételezéseknek 
független makrogazdasági növekedési 
előrejelzésen kell alapulniuk;

e) a várható gazdasági és társadalmi
fejleményekre és a költségvetési célok 
elérése szempontjából fontos gazdasági és 
társadalmi változókra vonatkozó fő 
feltételezések. Ezeknek a feltételezéseknek 
független makrogazdasági növekedési 
előrejelzésen kell alapulniuk;

Or. en
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Módosítás 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adott esetben arra vonatkozó további 
utalások, hogyan teljesülnek az érintett 
tagállam számára adott, a Szerződés 121. 
cikke szerinti, hatályos ajánlások a 
költségvetés területén.

törölve

Or. en

Módosítás 72
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az előzetes költségvetési
tervben szereplő, a (3) bekezdés a) és c) 
pontjának megfelelő költségvetési célok 
vagy a változatlan politikát feltételező 
előrejelzések eltérnek a legújabb stabilitási 
program adataitól, az eltéréseket
megfelelően indokolni kell.

(4) Amennyiben az előzetes költségvetési
terv eltér a legújabb stabilitási program
iránymutatásaitól, az eltéréseket indokolni 
kell.

Or. en

Módosítás 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak stabilitási 
programjaikba és nemzeti 
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reformprogramjaikba be kell építeniük a 
növekedésre és munkahelyteremtésre 
irányuló uniós stratégiában foglalt 
célkitűzések eléréséhez közvetlenül 
kapcsolódó tervezett kiadásoknak – többek 
között az állami beruházásoknak – a 
közös értékelési keret mutatóinak 
felhasználásával történő, frissített és 
részletes ismertetését. A fent említett 
részletes ismertetésnek megfelelően 
indokolnia kell a tervezett kiadások 
legújabb stabilitási programoktól történő 
eltérését.

Or. en

Módosítás 74
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, 
hogy a Stabilitási és Növekedési 
Paktumban meghatározott költségvetés-
politikai kötelezettségek különösen súlyos 
megsértésére került sor, a Bizottság az 
előzetes költségvetési terv benyújtását 
követő két héten belül módosított előzetes 
költségvetési terv benyújtására szólítja fel 
az érintett tagállamot. Ezt a felszólítást 
közzé kell tenni.

Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, 
hogy az európai szemeszter keretében 
nyújtott országspecifikus ajánlások
különösen súlyos megsértésére került sor, a 
Bizottság az előzetes költségvetési terv 
benyújtását követő két héten belül 
módosított előzetes költségvetési terv 
benyújtására szólítja fel az érintett 
tagállamot. Ezt a felszólítást közzé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 75
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, 
hogy a Stabilitási és Növekedési 
Paktumban meghatározott költségvetés-
politikai kötelezettségek különösen súlyos 
megsértésére került sor, a Bizottság az 
előzetes költségvetési terv benyújtását 
követő két héten belül módosított előzetes 
költségvetési terv benyújtására szólítja fel 
az érintett tagállamot. Ezt a felszólítást 
közzé kell tenni.

Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, 
hogy a Stabilitási és Növekedési 
Paktumban meghatározott költségvetés-
politikai kötelezettségek különösen súlyos 
megsértésére került sor, a Bizottság az 
előzetes költségvetési terv benyújtását 
követő két héten belül módosított előzetes 
költségvetési terv benyújtására szólítja fel 
az érintett tagállamot. A Bizottságnak 
átlátható módon nyilvánosságra kell
hoznia felszólítását és az érintett tagállam 
válaszát.

Or. en

Módosítás 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2)–(4) bekezdés az előzetes 
költségvetési terv módosítása esetén 
alkalmazandó.

A (2)–(4a) bekezdés az előzetes 
költségvetési terv módosítása esetén 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság szükség esetén november 
30-ig véleményt fogad el az előzetes 
költségvetési tervről.

(1) Abban az esetben, ha valamely 
tagállam nem nyújt be olyan költségvetést, 
amely összhangban áll a Stabilitási és 
Növekedési Paktumban meghatározott 
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kötelezettségekkel, valamint a 
növekedésre és munkahelyteremtésre 
irányuló uniós stratégiában kitűzött 
célokhoz vezető előrelépésekkel, a 
Bizottság november 1-jéig véleményt 
fogad el az előzetes költségvetési tervről.

Or. en

Módosítás 78
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság szükség esetén november 
30-ig véleményt fogad el az előzetes 
költségvetési tervről.

(1) A Bizottság szükség esetén november 
30-ig véleményt fogad el az előzetes 
költségvetési tervről. E tekintetben a 
Bizottság kellő figyelmet szentel annak, 
hogy az adott tagállam végrehajtsa a 
növekedést és foglalkoztatást célzó 
Európa 2020 stratégiát.

Or. en

Módosítás 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bizottsági véleményt közzé kell tenni 
és az érintett tagállam parlamentjének 
kérésére a Bizottság bemutatja azt a szóban 
forgó parlamentnek.

(2) A bizottsági véleményt közzé kell 
tenni, és az érintett tagállam 
parlamentjének vagy az Európai 
Parlamentnek a kérésére a Bizottság 
bemutatja azt a szóban forgó parlamentnek.

Or. en
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Módosítás 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság általános értékelést ad az 
euróövezet egészének költségvetési 
helyzetéről és kilátásairól. Az értékelést 
közzé kell tenni.

(3) A Bizottság általános értékelést adhat
az euróövezet egészének költségvetési 
helyzetéről és kilátásairól. Az értékelést 
közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 81
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság általános értékelést ad az 
euróövezet egészének költségvetési 
helyzetéről és kilátásairól. Az értékelést 
közzé kell tenni.

(3) A Bizottság általános értékelést ad az 
euróövezet egészének költségvetési 
helyzetéről és kilátásairól. Az értékelést, 
valamint az Európa 2020 stratégia 
növekedési, foglalkoztatási és szociális 
célkitűzéseire gyakorolt hatások 
ismertetését közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az eurócsoport a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően adott általános 
értékelés alapján megvitatja a nemzeti 

(4) Az eurócsoport a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően adott általános 
értékelés alapján megvitathatja a nemzeti 
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költségvetési tervekről, valamint az 
euróövezet egészének költségvetési 
helyzetéről és kilátásairól alkotott 
bizottsági véleményeket. Az értékelést 
közzé kell tenni.

költségvetési tervekről, valamint az 
euróövezet egészének költségvetési 
helyzetéről és kilátásairól alkotott 
bizottsági véleményeket. Az értékelést 
közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az eurócsoport a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően adott általános 
értékelés alapján megvitatja a nemzeti 
költségvetési tervekről, valamint az 
euróövezet egészének költségvetési 
helyzetéről és kilátásairól alkotott 
bizottsági véleményeket. Az értékelést 
közzé kell tenni.

(4) Az eurócsoport, valamint az Európai 
Parlament illetékes bizottságai a Bizottság 
által a (3) bekezdésnek megfelelően adott 
általános értékelés alapján megvitatják a 
nemzeti költségvetési tervekről, valamint 
az euróövezet egészének költségvetési 
helyzetéről és kilátásairól alkotott 
bizottsági véleményeket. Az értékelést 
közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a Tanács a Szerződés 
126. cikkének (6) bekezdésével 
összhangban úgy határoz, hogy valamely 
tagállamban túlzott hiány áll fenn, az 
érintett tagállamra a túlzott hiány esetén 
követendő eljárás megszüntetéséig e cikk 
(2)–(5) bekezdése alkalmazandó.

törölve
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Or. en

Módosítás 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam rendszeresen jelentést tesz a 
Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságnak vagy az általa e célból kijelölt 
albizottságnak az államháztartásról és 
annak alszektorairól, a költségvetés év 
közbeni végrehajtásáról, a kiadási és 
bevételi oldalon tett diszkrecionális 
intézkedések költségvetési hatásáról, az 
államháztartási kiadásokra és bevételekre 
vonatkozó célokról, valamint tájékoztatást 
ad a célok elérése érdekében hozott 
intézkedésekről és az e célból tervezett 
intézkedések jellegéről. A jelentést közzé 
kell tenni.

A tagállam rendszeresen jelentést tesz a 
Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak vagy 
az általa e célból kijelölt albizottságnak az 
államháztartásról és annak alszektorairól, a 
költségvetés év közbeni végrehajtásáról, a 
kiadási és bevételi oldalon tett 
diszkrecionális intézkedések költségvetési 
hatásáról, az államháztartási kiadásokra és 
bevételekre vonatkozó célokról, valamint 
tájékoztatást ad a célok elérése érdekében 
hozott intézkedésekről és az e célból 
tervezett intézkedések jellegéről. A 
jelentéshez társadalmi hatásvizsgálatot 
kell csatolni. A jelentést közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 86
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam rendszeresen jelentést tesz a 
Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságnak vagy az általa e célból kijelölt 
albizottságnak az államháztartásról és 
annak alszektorairól, a költségvetés év 
közbeni végrehajtásáról, a kiadási és 
bevételi oldalon tett diszkrecionális 
intézkedések költségvetési hatásáról, az 

A tagállam rendszeresen jelentést tesz a 
Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságnak vagy az általa e célból kijelölt 
albizottságnak az államháztartásról és 
annak alszektorairól, a költségvetés év 
közbeni végrehajtásáról, a kiadási és 
bevételi oldalon tett diszkrecionális 
intézkedések költségvetési hatásáról, az 
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államháztartási kiadásokra és bevételekre 
vonatkozó célokról, valamint tájékoztatást 
ad a célok elérése érdekében hozott 
intézkedésekről és az e célból tervezett 
intézkedések jellegéről. A jelentést közzé 
kell tenni.

államháztartási kiadásokra és bevételekre 
vonatkozó célokról, valamint tájékoztatást 
ad a célok elérése érdekében hozott 
intézkedésekről, azoknak az Európa 2020 
stratégia növekedési, foglalkoztatási és
szociális célkitűzéseire gyakorolt 
hatásairól, valamint az e célból tervezett 
intézkedések jellegéről. A jelentést közzé 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 87
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam rendszeresen jelentést tesz a 
Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságnak vagy az általa e célból kijelölt 
albizottságnak az államháztartásról és 
annak alszektorairól, a költségvetés év 
közbeni végrehajtásáról, a kiadási és 
bevételi oldalon tett diszkrecionális 
intézkedések költségvetési hatásáról, az 
államháztartási kiadásokra és bevételekre 
vonatkozó célokról, valamint tájékoztatást 
ad a célok elérése érdekében hozott 
intézkedésekről és az e célból tervezett 
intézkedések jellegéről. A jelentést közzé 
kell tenni.

A tagállam rendszeresen jelentést tesz a 
Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságnak vagy az általa e célból kijelölt 
albizottságnak az államháztartásról és 
annak alszektorairól, a költségvetés év 
közbeni végrehajtásáról, a kiadási és 
bevételi oldalon tett diszkrecionális 
intézkedések költségvetési és társadalmi
hatásáról, az államháztartási kiadásokra és 
bevételekre vonatkozó célokról, valamint 
tájékoztatást ad a célok elérése érdekében 
hozott intézkedésekről és az e célból 
tervezett intézkedések jellegéről. A 
jelentést közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legfelsőbb nemzeti ellenőrzési 
intézményekkel együttműködve 
végrehajtja az államháztartás számláinak 
átfogó, független auditját azok 
megbízhatóságának, teljességének és 
pontosságának a túlzott hiány esetén 
követendő eljárás alkalmazásában történő 
értékelése céljából, és jelentést tesz arról. 
Ebben az összefüggésben a Bizottság 
(Eurostat) a 679/20103/EK rendeletnek 
megfelelően értékeli az érintett tagállam 
által benyújtott adatok minőségét;

törölve

Or. en

Módosítás 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha a túlzott hiány 
megszüntetésére vonatkozóan 
megállapított határidő betartása 
kockázatoknak van kitéve, a Bizottság 
ajánlást ad az érintett tagállamnak arra 
vonatkozóan, hogy a túlzott hiány 
megszüntetésére megállapított, az (1) 
bekezdésben említett határidőnek 
megfelelő időtartamon belül további 
intézkedéseket fogadjon el. A Bizottság 
ajánlását közzé kell tenni és az érintett 
tagállam parlamentjének kérésére a 
Bizottság bemutatja azt az érintett 
parlamentnek.

(2) Abban az esetben, ha a túlzott hiány 
megszüntetésére vonatkozóan 
megállapított határidő betartása 
kockázatoknak van kitéve, a Bizottság 
ajánlást ad az érintett tagállamnak arra 
vonatkozóan, hogy a túlzott hiány 
megszüntetésére megállapított, az (1) 
bekezdésben említett határidőnek 
megfelelő időtartamon belül további 
intézkedéseket fogadjon el. A Bizottság 
ajánlását közzé kell tenni és az érintett 
tagállam parlamentjének vagy az Európai 
Parlamentnek a kérésére a Bizottság 
bemutatja azt az érintett parlamentnek.

Or. en
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Módosítás 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottsági 
ajánlásban meghatározott időtartamon 
belül az érintett tagállam jelentést tesz a 
Bizottságnak az ajánlásra válaszul 
elfogadott intézkedésekről, a 7. cikk (3) 
bekezdésében előírt jelentéssel együtt. A 
jelentés magában foglalja valamennyi 
megtett diszkrecionális intézkedés 
költségvetési hatását, az államháztartási 
kiadásokra és bevételekre vonatkozó 
célokat, a meghozott intézkedésekre és a 
célok elérése érdekében előirányzott 
intézkedések jellegére, valamint a 
bizottsági ajánlásra válaszul tett egyéb
intézkedésekre vonatkozó tájékoztatást. A 
jelentést közzé kell tenni.

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottsági 
ajánlásban meghatározott időtartamon 
belül az érintett tagállam jelentést tesz a 
Bizottságnak az ajánlásra válaszul 
elfogadott intézkedésekről, a 7. cikk (3) 
bekezdésében előírt jelentéssel együtt. A 
jelentés magában foglalja valamennyi 
megtett diszkrecionális intézkedés 
költségvetési és társadalmi hatását, az 
államháztartási kiadásokra és bevételekre 
vonatkozó célokat, tájékoztatást ad a 
meghozott intézkedésekről és a célok 
elérése érdekében előirányzott 
intézkedések jellegéről, a bizottsági 
ajánlásra válaszul tett egyéb
intézkedésekről, valamint a növekedésre 
és munkahelyteremtésre irányuló uniós 
stratégiában kitűzött célokhoz vezető 
előrelépésekre irányuló intézkedések 
hatásairól. A jelentést közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 91
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Összhang a növekedésre és a 

foglalkoztatásra vonatkozó uniós 
célkitűzésekkel 

Ez a rendelet nem menthet fel egyetlen 
tagállamot sem az Európa 2020 stratégia 
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növekedési, foglalkoztatási és szociális 
célkitűzéseivel kapcsolatos 
kötelezettségeinek teljesítése alól, és nem 
hagyhatja figyelmen kívül vagy 
mulaszthatja el a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdításával, a megfelelő 
szociális biztonság biztosításával és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos, az EUMSZ 9. cikkével 
összhangban lévő általános 
kötelezettségét.

Or. en

Módosítás 92
Frédéric Daerden

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) e rendeletnek az Európa 2020 
stratégia növekedési, foglalkoztatási és 
szociális célkitűzéseire gyakorolt hatásait.

Or. en

Módosítás 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) e rendeletnek a növekedésre és 
munkahelyteremtésre irányuló uniós 
stratégia végrehajtásában betöltött 
szerepét;

Or. en
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Módosítás 94
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Bizottság legkésőbb 2012. 
december 31-ig javaslatokat terjeszt elő 
egy európai adósságtörlesztési alap 
létrehozásáról.

Or. en

Módosítás 95
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Gazdasági párbeszéd

(1) Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – közötti párbeszéd fokozása, 
valamint a nagyobb átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
meghívhatja a Tanács, a Bizottság és 
adott esetben az Európai Tanács vagy az 
eurócsoport elnökét, hogy jelenjen meg a 
bizottság előtt az e rendelet értelmében 
elfogadott vélemények és ajánlások 
megvitatása érdekében.
(2) Az Európai Parlament illetékes 
bizottsága felajánlhatja az eszmecserén 
való részvételt azon tagállamok számára, 
amelyekre vonatkozóan e rendelet 
értelmében véleményt vagy ajánlást fogad 
el.
(3) Azon tagállam parlamentje, amelyre 
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vonatkozóan e rendelet értelmében 
vélemény vagy ajánlás születik, 
eszmecserére hívhatja a Bizottság 
képviselőit.
(4) A Tanács és a Bizottság rendszeresen 
tájékoztatja az Európai Parlamentet e 
rendelet végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet azon tagállamokra 
alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan a 
rendelet hatálybalépésének időpontjában 
túlzott hiány esetén követendő eljárás 
folyik.

törölve

Or. en


