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Módosítás 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat 
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

Az ú.n. költségvetési konszolidációs intézkedések világos következményekkel járnak. A 
következőket kellene tenni: vissza kellene vonni a Gazdasági irányítási, az Euró Plusz és a 
Költségvetési paktumot; a Stabilitási Egyezményt a foglalkoztatásról és szociális fejlődésről 
szóló valódi paktummal kellene helyettesíteni; a gazdasági és társadalmi kohéziót a 
strukturális és kohéziós alapok további igénybevétele révén kellene elősegíteni; szolidaritási 
alapot kellene létrehozni, amelyből azok az országok kaphatnának támogatást, amelyek a 
termelés, az alapvető közszolgáltatások és a munkavállalók jogainak biztosítása melletti 
munkahelyteremtés területén arra rászorulnak.

Módosítás 27
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A világot három éve sújtó, példa 
nélküli átfogó válság súlyos károkat 
okozott a gazdasági növekedés és a 
pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen 
rontotta a tagállamok pozícióját az
államháztartási hiány és az államadósság 
tekintetében, aminek következtében a 
tagállamok egy része kénytelen volt az 
uniós kereteken kívüli pénzügyi segítség 
után nézni.

(1) A világot három éve sújtó, példa 
nélküli átfogó válság és gazdasági 
visszaesés súlyos károkat okozott a 
gazdasági növekedés és a pénzügyi 
stabilitás terén, továbbá erősen rontotta a 
tagállamok pénzügyi, gazdasági és 
szociális helyzetét, illetve fokozta
államháztartási hiányukat és 
államadósságukat, aminek következtében 
a tagállamok egy része kénytelen volt az 
uniós kereteken kívüli pénzügyi segítség 
után nézni.
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Or. en

Módosítás 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A világot három éve sújtó, példa 
nélküli átfogó válság súlyos károkat 
okozott a gazdasági növekedés és a 
pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen 
rontotta a tagállamok pozícióját az 
államháztartási hiány és az államadósság 
tekintetében, aminek következtében a 
tagállamok egy része kénytelen volt az 
uniós kereteken kívüli pénzügyi segítség 
után nézni.

(1) A világot három éve sújtó, példa 
nélküli átfogó válság súlyos károkat 
okozott a gazdasági növekedés és a 
pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen 
rontotta a tagállamok pénzügyi, gazdasági 
és szociális helyzetét, illetve pozíciójukat
az államháztartási hiány és az 
államadósság tekintetében, aminek 
következtében a tagállamok egy része 
kénytelen volt az uniós kereteken kívüli 
pénzügyi segítség után nézni.

Or. en

Módosítás 29
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A gazdasági válság során világossá 
vált, hogy az Uniónak olyan alternatív 
gazdaságpolitikai menetrendet kell 
követnie, amely az Európa 2020 stratégia 
céljaival és célkitűzéseivel összhangban a 
megszorító intézkedéseken kívül a 
fejlődést, a jó minőségű és teljes körű 
foglalkoztatást biztosító munkahelyeket, a 
fenntartható növekedést és a költségvetési 
felelősséget is garantálja.
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Módosítás 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok gazdasági és 
költségvetési helyzetében bekövetkezett 
hirtelen romlás ijesztő következményekkel 
jár: Unió-szerte meredeken növekszik a 
munkanélküliek aránya, a válság többek 
között a 25 éven alatti fiatalokra méri a 
legsúlyosabb csapást. Ebben a csoportban 
20%-ra nőtt a munkanélküliek aránya, és 
számos tagállamban meghaladja a 40%-
ot.  Ennek következtében csökkent az 
adóalap, nőttek a gazdasági és szociális 
kiadások, ugyanakkor nagymértékben 
nőtt a szegényég és a társadalmi 
kirekesztés, a növekedési lehetőségek 
megszűnése súyos akadályt jelent a 
gazdasági és költségvetési fellendülés 
útjában.

Or. en

Módosítás 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikkének megfelelően az Unió 
szakpolitikái és fellépései meghatározása 
és végrehajtása során figyelembe veszi a 
foglalkoztatás magas szintjének 
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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 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Uniónak valamennyi 
politikája összhangban kell, hogy álljon 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával, 
amely egyéni és kollektív jogokat biztosít a 
polgárok számára. Az EU-nak és a 
tagállamoknak ezenkívül tiszteletben kell 
tartaniuk a munkavállalók alapvető jogait 
védő Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
legfőbb egyezményeiben lefektetett 
legfontosabb alapelveket.

Or. en

Módosítás 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak a Szerződés szerinti 
többoldalú felügyeleti kerete és az említett 
pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó 
lehetséges szakpolitikai feltételek közötti 
teljes összhangot rögzíteni kell az uniós 

(2) Az Uniónak a Szerződés szerinti 
többoldalú felügyeleti kerete és az említett, 
a fenntartható növekedés, a foglalkoztatás 
és a társadalmi haladás előmozdítását 
célzó ösztönzőkkel kiegészített pénzügyi 
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jogban. A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok gazdasági és 
pénzügyi integrációja miatt megerősített 
felügyeletre van szükség a pénzügyi 
stabilitásuk tekintetében nehézségekkel 
küzdő tagállamokból az euróövezet többi 
tagállamára átterjedő esetleges fertőzés 
megelőzése érdekében.

támogatáshoz kapcsolódó lehetséges
gazdaságpolitikai feltételek közötti teljes 
összhangot rögzíteni kell az uniós jogban.
A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok gazdasági és 
pénzügyi integrációja miatt megerősített 
felügyeletre van szükség a pénzügyi
stabilitásuk tekintetében nehézségekkel 
küzdő tagállamokból az euróövezet többi 
tagállamára átterjedő esetleges fertőzés 
megelőzése érdekében.

Or. en

Módosítás 34
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak a Szerződés szerinti 
többoldalú felügyeleti kerete és az említett 
pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó 
lehetséges szakpolitikai feltételek közötti 
teljes összhangot rögzíteni kell az uniós 
jogban. A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok gazdasági és 
pénzügyi integrációja miatt megerősített 
felügyeletre van szükség a pénzügyi 
stabilitásuk tekintetében nehézségekkel 
küzdő tagállamokból az euróövezet többi 
tagállamára átterjedő esetleges fertőzés 
megelőzése érdekében.

(2) Az Uniónak a Szerződés szerinti 
többoldalú felügyeleti kerete és az említett, 
a növekedés előmozdítását célzó 
ösztönzőkkel kiegészített pénzügyi 
támogatáshoz kapcsolódó lehetséges
szakpolitikai feltételek közötti teljes 
összhangot rögzíteni kell az uniós jogban.
A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok gazdasági és 
pénzügyi integrációja miatt megerősített 
felügyeletre van szükség a pénzügyi 
stabilitásuk tekintetében nehézségekkel 
küzdő tagállamokból az euróövezet többi 
tagállamára átterjedő esetleges fertőzés 
megelőzése érdekében.

Or. en

Módosítás 35
Philippe Boulland
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Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gazdasági irányítás fogalmát – a 
gazdaságpolitikák fokozott felügyeletét 
szolgáló intézkedéseket is beleértve – a 
társadalmi irányítással is ki kell 
egészíteni, illetve a munkahelyek 
megőrzése érdekében megfelelő és 
konvergens szociális intézkedésekkel. 

Or. en

Módosítás 36
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gazdasági és költségvetési 
felügyeletnek arányosnak kell lennie a 
tapasztalt pénzügyi nehézségek 
súlyosságával, és megfelelőképpen 
figyelembe kell vennie a kapott pénzügyi 
támogatás jellegét, amely a 
támogathatósági feltételek alapján nyújtott 
egyszerű elővigyázatossági támogatástól 
egészen egy teljes körű, szigorú 
szakpolitikai feltételekhez kötött, 
makrogazdasági kiigazítási programig 
terjedhet.

(3) A gazdasági és költségvetési 
felügyeletnek arányosnak kell lennie a 
tapasztalt pénzügyi nehézségek 
súlyosságával, és megfelelőképpen 
figyelembe kell vennie a kapott pénzügyi 
támogatás jellegét, amely a 
támogathatósági feltételek alapján nyújtott 
egyszerű elővigyázatossági támogatástól 
egészen egy teljes körű, szigorú 
szakpolitikai feltételekhez kötött, 
makrogazdasági kiigazítási programig 
terjedhet. Bármely makrogazdasági 
kiigazítási programnak lehetőség szerint 
figyelembe kell vennie az Európa 2020 
növekedést és foglalkoztatást célzó 
stratégiában érintett ország nemzeti 
reformprogramját.

Or. en
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Módosítás 37
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamot súlyos pénzügyi 
zavarok jelentkezésekor – vagy ilyeneknek 
való kitettség esetén – megerősített 
felügyeletnek kell alávetni a normális 
helyzethez való gyors visszatérés
biztosítása, és a többi euróövezeti
tagállamnak az esetleges negatív 
tovagyűrűző hatásoktól való megóvása 
érdekében. A megerősített felügyeletnek 
részét kell képezze a gazdasági, 
költségvetési és pénzügyi helyzet szigorú 
monitoringjához szükséges információkhoz 
való szélesebb körű hozzáférés, továbbá a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) 
vagy az általa e célra kijelölt albizottsága 
felé történő rendszeres jelentéstétel.
Ugyanazon felügyeleti szabályokat kell 
alkalmazni az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz (EFSF), az európai stabilitási 
mechanizmus (ESM), a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) vagy más nemzetközi 
pénzügyi intézmény elővigyázatossági 
támogatását igénylő tagállamokra.

(4) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamot súlyos pénzügyi 
zavarok jelentkezésekor – vagy ilyeneknek 
való kitettség esetén – megerősített 
felügyeletnek kell alávetni annak 
érdekében, hogy: a) biztosítva legyen a
normális helyzethez való gyors visszatérés, 
és megóvják a többi euróövezeti
tagállamot az esetleges negatív 
tovagyűrűző hatásoktól; b)elkerülhetők 
legyenek a pénzügyi piacok 
nyugtalanságának következményei, 
amelyek a szociális ellátások szűkülését és 
a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának 
hiányát eredményezik; hogy c) le lehessen 
küzdeni a társadalmi kirekesztést, a 
szegénységet és az oktatási lehetőségekhez
való hozzáférés hiányát, különösen a 
legveszélyeztetettebb csoportok esetében.  
A megerősített felügyeletnek részét kell 
képezze a gazdasági, költségvetési és 
pénzügyi helyzet szigorú monitoringjához 
szükséges információkhoz való szélesebb 
körű hozzáférés, továbbá a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság (EFC) vagy az általa e 
célra kijelölt albizottsága felé történő 
rendszeres jelentéstétel. Ugyanazon 
felügyeleti szabályokat kell alkalmazni az 
Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz
(EFSF), az európai stabilitási mechanizmus
(ESM), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
vagy más nemzetközi pénzügyi intézmény 
elővigyázatossági támogatását igénylő 
tagállamokra.

Or. en
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Módosítás 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamot súlyos pénzügyi 
zavarok jelentkezésekor – vagy ilyeneknek 
való kitettség esetén – megerősített 
felügyeletnek kell alávetni a normális 
helyzethez való gyors visszatérés 
biztosítása, és a többi euróövezeti 
tagállamnak az esetleges negatív 
tovagyűrűző hatásoktól való megóvása 
érdekében. A megerősített felügyeletnek 
részét kell képezze a gazdasági, 
költségvetési és pénzügyi helyzet szigorú 
monitoringjához szükséges információkhoz 
való szélesebb körű hozzáférés, továbbá a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) 
vagy az általa e célra kijelölt albizottsága 
felé történő rendszeres jelentéstétel.
Ugyanazon felügyeleti szabályokat kell 
alkalmazni az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz (EFSF), az európai stabilitási 
mechanizmus (ESM), a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) vagy más nemzetközi 
pénzügyi intézmény elővigyázatossági 
támogatását igénylő tagállamokra.

(4) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamot súlyos pénzügyi 
zavarok jelentkezésekor – vagy ilyeneknek 
való kitettség esetén – megerősített 
felügyeletnek kell alávetni a normális 
helyzethez való gyors visszatérés 
biztosítása, és a többi euróövezeti 
tagállamnak az esetleges negatív 
tovagyűrűző hatásoktól való megóvása 
érdekében. A megerősített felügyeletnek 
részét kell képezze a társadalmi,
foglalkoztatási, költségvetési és pénzügyi 
helyzet szigorú monitoringjához szükséges 
információkhoz való szélesebb körű 
hozzáférés, továbbá az Európai 
Parlament, a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság (EFC), a Foglalkoztatási 
Bizottság (EMCO) és a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottság(SPC),
vagy e bizottságok e célra kijelölt 
albizottsága felé történő rendszeres jelentés 
bevezetése. Ugyanazon felügyeleti 
szabályokat kell alkalmazni az Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az 
európai stabilitási mechanizmus (ESM), a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) vagy más 
nemzetközi pénzügyi intézmény 
elővigyázatossági támogatását igénylő 
tagállamokra.

Or. en

Módosítás 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A makrogazdasági kiigazítási 
programot végrehajtó tagállamok 
gazdasági és költségvetési helyzetének 
felügyeletét lényegesen meg kell erősíteni.
A makrogazdasági kiigazítási programok
átfogó jellegéből adódóan ezek
időtartamára – a jelentéstételi 
kötelezettségek párhuzamosságának 
elkerülése érdekében – a gazdasági és 
költségvetési felügyelet egyéb folyamatait 
fel kell függeszteni.

(5) A makrogazdasági kiigazítási 
programot végrehajtó tagállamok 
gazdasági, költségvetési, foglalkoztatási és
társadalmi helyzetének felügyeletét 
lényegesen meg kell erősíteni. A
programnak olyan intézkedéseket kell 
tartalmaznia, amelyek együttes célja a 
pénzügyi stabilitás helyreállítása, 
valamint a foglalkoztatást és növekedést 
célzó stratégia célkitűzéseinek 
megvalósítása. A tagállamok mindkét 
területre vonatkozóan kötelesek jelentést 
tenni az elért eredményekről. A
makrogazdasági kiigazítási program átfogó 
jellegéből adódóan ennek időtartamára – a 
jelentéstételi kötelezettségek 
párhuzamosságának elkerülése érdekében –
a gazdasági és költségvetési felügyelet 
egyéb folyamatait fel kell függeszteni.

Or. en

Módosítás 40
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy tagállamra vonatkozóan 
kiigazítási programjának be nem tartása 
esetén hozott határozat a közös stratégiai 
keret hatálya alá tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, valamint 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 

törölve
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az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló XXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
21. cikkének (6) bekezdése alapján maga 
után vonná az uniós alapok kifizetéseinek 
vagy kötelezettségvállalásainak 
felfüggesztését is,

Or. en

Módosítás 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy tagállamra vonatkozóan 
kiigazítási programjának be nem tartása 
esetén hozott határozat a közös stratégiai 
keret hatálya alá tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, valamint 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló XXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
21. cikkének (6) bekezdése alapján maga 
után vonná az uniós alapok kifizetéseinek 
vagy kötelezettségvállalásainak 
felfüggesztését is,

törölve

Or. en



AM\893501HU.doc 13/42 PE483.682v01-00

HU

Módosítás 42
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy tagállamra vonatkozóan 
kiigazítási programjának be nem tartása 
esetén hozott határozat a közös stratégiai 
keret hatálya alá tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, valamint 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló XXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
21. cikkének (6) bekezdése alapján maga 
után vonná az uniós alapok kifizetéseinek 
vagy kötelezettségvállalásainak 
felfüggesztését is,

(7) A pénzügyi stabilitásuk tekintetében 
súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett tagállamok 
és/vagy azon tagállamok, amelyek 
pénzügyi támogatásban részesülnek vagy 
részesülhetnének, az európai szolidaritás 
érvényesülésétől függnek. Az európai 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
jelentősen hozzájárulhatnak annak 
biztosításához, hogy az Európa 2020 
stratégia növekedési, foglalkoztatási és 
szociális céljai elérése érdekében még 
pénzügyi nehézségek esetén is 
megvalósuljanak a beruházások. Egy 
kiigazítási program tervezetét így 
kiegészíthetné egy, az érintett tagállam 
által benyújtott, a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap e tagállam számára 
biztosított kifizetései vagy zárókifizetései 
pillanatnyi növelésére irányuló kérelem,

Or. en

Módosítás 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy tagállamra vonatkozóan kiigazítási 
programjának be nem tartása esetén hozott 
határozat a közös stratégiai keret hatálya 
alá tartozó Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, Európai Szociális Alapra, 

(7) Egy tagállamra vonatkozóan kiigazítási 
programjának súlyos és ismételt be nem 
tartása esetén hozott határozat a közös 
stratégiai keret hatálya alá tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
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Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, 
valamint az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló XXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének 
(6) bekezdése alapján maga után vonná az 
uniós alapok kifizetéseinek vagy 
kötelezettségvállalásainak felfüggesztését 
is,

Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, valamint az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló XXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének 
(6) bekezdése alapján esetleg maga után 
vonhatja az uniós alapok kifizetéseinek 
vagy kötelezettségvállalásainak 
felfüggesztését is, Ezzel ellenkezőleg, az 
európai alapok növelése révén 
fokozottabban kellene, hogy 
megnyilvánuljon az európai szolidaritás 
azon tagállamokkal, amelyek súlyos 
gazdasági, költségvetési és szociális 
nehézségekkel küzdenek és jelentős 
erőfeszítést tesznek a gazdaság 
fellendítése és a munkahelyteremtés 
megalapozása érdekében. Ez lehetővé teszi 
számukra a költségvetés stabilizálását, 
ugyanakkor elősegíti a gazdasági 
növekedést, ösztönzi a 
munkahelyteremtést és továbbra is 
megfelelő szociális védelmet biztosít;

Or. en

Módosítás 44
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy tagállamra vonatkozóan kiigazítási 
programjának be nem tartása esetén hozott 
határozat a közös stratégiai keret hatálya 
alá tartozó Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, Európai Szociális Alapra, 

(7) Egy tagállamra vonatkozóan kiigazítási 
programjának be nem tartása esetén hozott 
határozat a közös stratégiai keret hatálya 
alá tartozó Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, Európai Szociális Alapra, 
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Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, 
valamint az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló XXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének
(6) bekezdése alapján maga után vonná az 
uniós alapok kifizetéseinek vagy 
kötelezettségvállalásainak felfüggesztését
is,

Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, 
valamint az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló XXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének
(6) bekezdése alapján maga után vonhatja
az uniós alapok kötelezettségvállalásait is,

Or. en

Módosítás 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A rendelet alkalmazása során 
maradéktalanul tiszteletben kell tartani az 
EUMSZ 152. cikkét, és az e rendelet 
alapján kibocsátott ajánlások tiszteletben 
tartják a bérképzésre vonatkozó nemzeti 
gyakorlatokat és intézményeket. A 
rendelet figyelembe veszi az Alapjogi 
Charta 28. cikkét, ezért nem érinti a 
nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban lévő, kollektív 
szerződésekkel kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
szervezett fellépéshez való jogot.

Or. en
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Módosítás 46
Frédéric Daerden

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. E rendelet alkalmazása megfelel az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 153. cikke (3) bekezdésével és 
152. cikkével. Az e rendelet szerint hozott 
intézkedések megfelelnek a szubszidiaritás 
és a társadalmi párbeszéd elveinek, és 
tiszteletben tartják a tagállamok és a 
szociális partnerek hatásköreit a 
bérképzés és a nyugdíjkifizetések terén. E 
rendelet alkalmazása megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartája 28. cikkének, és 
nem érinti a kollektív szerződésekkel 
kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok 
megkötéséhez és végrehajtásához való 
jogot, valamint a szervezett fellépéshez 
való jogot, illetve megfelelően tiszteletben 
tartja a kollektív nemzeti tárgyalási 
gyakorlatot és a nemzeti jogot.

Or. en

Módosítás 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság határozhat a pénzügyi 
stabilitása tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő tagállam megerősített 
felügyelet alá vonásáról. Ezt megelőzően 
az érintett tagállam lehetőséget kap 
álláspontjának kifejtésére. A Bizottság 
hathavonta határozatot hoz arról, hogy 
meghosszabbítja-e a megerősített 

1. A Bizottság határozhat a pénzügyi 
stabilitása tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő tagállam megerősített 
felügyelet alá vonásáról. Ezt megelőzően 
az érintett tagállam, valamint a szociális 
partnerek is lehetőséget kapnak 
álláspontjuk kifejtésére. A Bizottság 
hathavonta határozatot hoz arról, hogy 
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felügyeletet. meghosszabbítja-e a megerősített 
felügyeletet.

Or. en

Módosítás 48
Philippe De Backer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság az (1) és (2) bekezdéssel 
összhangban valamennyi határozatát 
nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) rendelkezésre bocsát minden olyan 
aktuális információt, amely ahhoz 
szükséges, hogy szoros figyelemmel 
lehessen kísérni az Unió növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának 
megvalósítását a közös értékelési keret 
részeként kidolgozott mutatók alapján; 

Or. en

Módosítás 50
Philippe Boulland
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az Európai Parlament rendelkezésére 
bocsátja a szegénység alakulására 
vonatkozó információkat az egyes 
tagállamokra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 51
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Az Európai Parlament, a Bizottság és 
a nemzeti parlamentek rendelkezésére 
bocsátja az Európa 2020 stratégia 
növekedési, foglalkoztatási és szociális 
céljait szolgáló, állami beruházásra 
vonatkozó információkat.

Or. en

Módosítás 52
Antigoni Papadopoulou

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A felügyelet alatt álló tagállam 
semmiképpen nem hajthatja végre az (1), 
a (2) és a (3) bekezdésben említett 
intézkedéseket a szociális jogok 
hátrányára, ehelyett arra kell törekednie, 
hogy megszilárdítsa az egységes piac 
szociális és nemek közötti egyenlőséggel 
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kapcsolatos dimenzióját.

Or. en

Módosítás 53
Antigoni Papadopoulou

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A felügyelet alatt álló tagállam a 
kiigazítási program végrehajtása során 
maradéktalanul tiszteletben tartja a 
munkaügyi jogszabályokat és gyakorlatot, 
a kollektív képviselethez és a kollektív 
tárgyalásokhoz fűződő jogokat, valamint a 
kollektív fellépéshez – többek között a 
sztrájkhoz – való jogot.

Or. en

Módosítás 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság az EKB közreműködésével 
rendszeresen ellenőrző látogatásokat végez 
a felügyelet alatt álló tagállamban az (1)–
(3) bekezdésben említett intézkedések 
végrehajtása terén elért előrehaladás 
ellenőrzése céljából. Tapasztalatairól a 
Bizottság negyedévente beszámol a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak (EFC) 
vagy az utóbbi által e célra kijelölt 
albizottságnak, és megvizsgálja többek 
között a további intézkedések 
szükségességét. Az említett ellenőrző 

4. A Bizottság az EKB és a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO)
közreműködésével rendszeresen ellenőrző 
látogatásokat végez a felügyelet alatt álló 
tagállamban az (1)–(3) bekezdésben 
említett intézkedések végrehajtása terén 
elért előrehaladás ellenőrzése céljából.
Tapasztalatairól a Bizottság negyedévente 
beszámol a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságnak (EFC), a Foglalkoztatási 
Bizottságnak (EMCO) és a Szociális 
Védelmi Bizottságnak (SPC), vagy az
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látogatások felváltják az 1467/97/EK 
rendelet 10a. cikkének (2) bekezdése 
szerinti helyszíni ellenőrzéseket.

általuk e célra kijelölt bármely
albizottságnak, és megvizsgálja többek 
között a további intézkedések 
szükségességét. Az említett ellenőrző 
látogatások felváltják az 1467/97/EK 
rendelet 10a. cikkének (2) bekezdése 
szerinti helyszíni ellenőrzéseket.

Or. en

Módosítás 55
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt 
vizsgálat alapján – arra a következtetésre 
jutnak, hogy további intézkedésekre van 
szükség, és az érintett tagállam pénzügyi 
helyzete jelentős kedvezőtlen hatásokkal 
jár az euróövezet pénzügyi stabilitására 
nézve, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján, minősített többséggel pénzügyi 
támogatás igénybevételét és 
makrogazdasági kiigazítási program 
készítését ajánlhatja az érintett tagállam 
részére. A Tanács úgy határozhat, hogy az 
ajánlását nyilvánosságra hozza.

5. Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt 
vizsgálat alapján – arra a következtetésre 
jutnak, hogy további intézkedésekre van 
szükség, és az érintett tagállam pénzügyi 
helyzete jelentős kedvezőtlen hatásokkal 
jár az euróövezet pénzügyi stabilitására 
nézve, az Európai Parlament és a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján pénzügyi 
támogatás igénybevételét és 
makrogazdasági kiigazítási program 
készítését ajánlhatja az érintett tagállam 
részére. A Tanács minősített többséggel jár 
el.

Or. en

Módosítás 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt 5. Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt 
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vizsgálat alapján – arra a következtetésre 
jutnak, hogy további intézkedésekre van 
szükség, és az érintett tagállam pénzügyi 
helyzete jelentős kedvezőtlen hatásokkal 
jár az euróövezet pénzügyi stabilitására 
nézve, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján, minősített többséggel pénzügyi 
támogatás igénybevételét és 
makrogazdasági kiigazítási program 
készítését ajánlhatja az érintett tagállam 
részére. A Tanács úgy határozhat, hogy az 
ajánlását nyilvánosságra hozza.

vizsgálat alapján – arra a következtetésre 
jutnak, hogy további intézkedésekre van 
szükség, és az érintett tagállam pénzügyi, 
gazdasági és szociális helyzete jelentős 
kedvezőtlen hatásokkal jár az euróövezet 
pénzügyi és gazdasági stabilitására nézve, 
a Tanács a Bizottság javaslata alapján, 
minősített többséggel pénzügyi támogatás 
igénybevételét és makrogazdasági 
kiigazítási program készítését ajánlhatja az 
érintett tagállam részére. A Tanács az 
ajánlását nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 57
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt 
vizsgálat alapján – arra a következtetésre 
jutnak, hogy további intézkedésekre van 
szükség, és az érintett tagállam pénzügyi 
helyzete jelentős kedvezőtlen hatásokkal 
jár az euróövezet pénzügyi stabilitására 
nézve, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján, minősített többséggel pénzügyi 
támogatás igénybevételét és 
makrogazdasági kiigazítási program 
készítését ajánlhatja az érintett tagállam 
részére. A Tanács úgy határozhat, hogy az 
ajánlását nyilvánosságra hozza.

5. Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt 
vizsgálat alapján – arra a következtetésre 
jutnak, hogy további intézkedésekre van 
szükség, és az érintett tagállam pénzügyi 
helyzete jelentős kedvezőtlen hatásokkal 
jár az euróövezet pénzügyi stabilitására 
nézve, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján pénzügyi támogatás igénybevételét 
és makrogazdasági kiigazítási program 
készítését ajánlhatja az érintett tagállam 
részére. A Tanács úgy határozhat, hogy az 
ajánlását nyilvánosságra hozza. 

Or. en

Módosítás 58
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az (5) bekezdéssel összhangban hozott 
határozat meghozatalakor a Bizottság 
ajánlását a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács az 
ajánlás Bizottság által történő 
elfogadásától számított 10 napon belül, 
minősített többséggel annak elutasításáról 
határoz. Az adott tagállam kérheti, hogy a 
Tanács az említett időtartam alatt hívjon 
össze ülést, és szavazzon a határozatról.

Or. en

Módosítás 59
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Amennyiben az (5) bekezdés szerinti 
ajánlást nyilvánosságra hozzák:

törölve

a) az Európai Parlament illetékes 
bizottsága eszmecserére hívhatja meg az 
érintett tagállam képviselőit;
b) az érintett tagállam parlamentje 
eszmecserére hívhatja meg a Bizottság 
képviselőit;

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy az eszmecserére szélesebb körű „gazdasági párbeszéd” keretében 
kerüljön sor. Ezért megfelelőbb megoldás, ha a jelen rendelet külön cikket szentel a 
„gazdasági párbeszédnek”.

Módosítás 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Amennyiben az (5) bekezdés szerinti 
ajánlást nyilvánosságra hozzák:

6. Amennyiben az (5) bekezdés szerint 
készül ajánlás:

Or. en

Módosítás 61
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Amennyiben az (5) bekezdés szerinti 
ajánlást nyilvánosságra hozzák:

6. Amennyiben az (5) bekezdés szerint 
készül ajánlás:

Or. en

Módosítás 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Parlament illetékes 
bizottsága eszmecserére hívhatja meg az 
érintett tagállam képviselőit;

a) az Európai Parlament illetékes 
bizottságai eszmecserére hívhatják meg az 
érintett tagállam képviselőit;

Or. en

Módosítás 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A fenntartható fellendülést célzó program
1. A megerősített felügyelet alatt álló 
tagállam a Bizottsággal szorosan 
együttműködve fenntartható fellendülést 
célzó programot fogad el, aminek célja az 
államháztartás és a gazdasági fellendülés 
fenntarthatóságának biztosítása.
2. A fenntartható fellendülést célzó 
program meghatározza az állami 
beruházás és a szociális kiadások többéves 
célszámait, aminek célja az EU 
növekedést és foglalkoztatást célzó 
stratégiája célkitűzései megvalósításához 
szükséges körülmények változatlan 
fenntartása. A fenntartható fellendülést 
célzó program a szerkezeti 
hiányosságokra tekintettel különös 
prioritást élvező programokat és 
projekteket tartalmaz, amelyeket az 
összesített kereslet stabilizálása érdekében 
kell végrehajtani.
3. A fenntartható fellendülést célzó 
program olyan intézkedéseket tartalmaz, 
amelyek a következő eszközökhöz 
kapcsolódó uniós erőforrások 
mozgósítását irányozzák elő:
- Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap,
- A strukturális alapok,
– Az uniós projektkötvények,
– A „Horizont 2020” keretprogram.
4. A fenntartható fellendülést célzó 
programot a 3. cikk (3) bekezdésével 
összhangban csatolni kell a Bizottság 
rendelkezésére bocsátandó 
dokumentumokhoz.
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Or. en

Módosítás 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy vagy több másik állam, az EFSF, 
az ESM, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
vagy az uniós kereteken kívüli másik 
intézmény által nyújtott pénzügyi 
támogatást igénybe venni szándékozó 
tagállam a szándékáról haladéktalanul 
tájékoztatja a Tanácsot, a Bizottságot és az 
EKB-t. Az EFC vagy az általa e célra 
kijelölt albizottság a Bizottság 
értékelésének megismerését követően 
megvitatja a tervezett kérelmet.

Az egy vagy több másik állam, az EFSF, 
az ESM, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
vagy az uniós kereteken kívüli másik 
intézmény által nyújtott pénzügyi 
támogatást igénybe venni szándékozó 
tagállam a szándékáról haladéktalanul 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot, a Bizottságot és az EKB-t. Az 
EFC vagy az általa e célra kijelölt 
albizottság a Bizottság értékelésének 
megismerését követően megvitatja a 
tervezett kérelmet.

Or. en

Módosítás 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EFSF-ből vagy az ESM-
ből nyújtott pénzügyi támogatást kívánják 
igénybe venni, a Bizottság – az EKB, és 
amikor csak lehetséges, az IMF 
közreműködésével – elemzést készít az 
érintett tagállam államadósságának 
fenntarthatóságáról, amelyben kitér a 
tagállamnak a kilátásba helyezett pénzügyi 
támogatás visszafizetésére vonatkozó 
képességére is, és eljuttatja az elemzést az 

Amennyiben az EFSF-ből vagy az ESM-
ből nyújtott pénzügyi támogatást kívánják 
igénybe venni, a Bizottság – az EKB, és 
amikor csak lehetséges, az IMF 
közreműködésével – elemzést készít az 
érintett tagállam államadósságának közép-
és hosszú távú fenntarthatóságáról, 
amelyben kitér a tagállamnak a kilátásba 
helyezett pénzügyi támogatás 
visszafizetésére vonatkozó képességére is, 
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EFC-hez vagy az utóbbi által e célra 
kijelölt albizottsághoz.

és eljuttatja az elemzést az EFC-hez vagy 
az utóbbi által e célra kijelölt 
albizottsághoz.

Or. en

Módosítás 66
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EFSF-ből vagy az ESM-
ből nyújtott pénzügyi támogatást kívánják 
igénybe venni, a Bizottság – az EKB, és 
amikor csak lehetséges, az IMF 
közreműködésével – elemzést készít az 
érintett tagállam államadósságának 
fenntarthatóságáról, amelyben kitér a 
tagállamnak a kilátásba helyezett pénzügyi 
támogatás visszafizetésére vonatkozó 
képességére is, és eljuttatja az elemzést az 
EFC-hez vagy az utóbbi által e célra 
kijelölt albizottsághoz.

Amennyiben az EFSF-ből vagy az ESM-
ből nyújtott pénzügyi támogatást kívánják 
igénybe venni, a Bizottság – az EKB, és 
amikor csak lehetséges, az IMF 
közreműködésével – elemzést készít az 
érintett tagállam államadósságának 
fenntarthatóságáról, amelyben kitér a 
tagállamnak a kilátásba helyezett pénzügyi 
támogatás visszafizetésére vonatkozó 
képességére is, valamint arra, hogy 
eközben a szóban forgó tagállam képes 
lesz-e teljesíteni az uniós növekedésre, a 
szegénységi szintre és a foglalkoztatási 
stratégiára vonatkozó célkitűzéseit, és
eljuttatja az elemzést az EFC-hez , az 
EMCO-hoz és az SPC-hez, vagy az
utóbbiak által e célra kijelölt bármely
albizottsághoz.

Or. en

Módosítás 67
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 
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– az EKB közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható gazdasági és pénzügyi
helyzet visszaállítására és a tagállamnak 
teljeskörűen a pénzügyi piacokról való 
finanszírozhatóságának helyreállítására 
irányuló kiigazítási program tervezetét. A
kiigazítási program tervezete a Szerződés 
121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az 
érintett tagállamnak címzett, hatályos 
ajánlásokat – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket – kellő mértékben 
figyelembe veszi, és egyúttal az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítésének, 
erősítésének és mélyítésének 
célkitűzésével dolgozzák ki.

– az EKB közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható gazdasági, szociális, 
pénzügyi és foglalkoztatási helyzet 
visszaállítására és a tagállamnak 
teljeskörűen a pénzügyi piacokról való 
finanszírozhatóságának helyreállítására 
irányuló kiigazítási program tervezetét. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke, az Európa 2020 
stratégia növekedési, foglalkoztatási és 
szociális céljai sérelme nélkül a kiigazítási 
program tervezete a Szerződés 121., 126. 
és/vagy 148. cikke alapján az érintett 
tagállamnak címzett, hatályos ajánlásokat –
és a tagállam által az ajánlásnak való 
megfelelés érdekében tett intézkedéseket –
kellő mértékben figyelembe veszi, és 
egyúttal az előírt szakpolitikai 
intézkedések szélesítését, erősítését és 
mélyítését célozza. Egy kiigazítási 
program tervezetét így kiegészítheti egy, az 
érintett tagállam által benyújtott, a 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap e 
tagállam számára biztosított kifizetései 
vagy zárókifizetései pillanatnyi növelésére 
irányuló kérelem.

Or. en

Módosítás 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 
– az EKB közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható gazdasági és pénzügyi
helyzet visszaállítására és a tagállamnak 

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 
– az EKB és a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható gazdasági, pénzügyi és
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teljeskörűen a pénzügyi piacokról való 
finanszírozhatóságának helyreállítására 
irányuló kiigazítási program tervezetét. A 
kiigazítási program tervezete a Szerződés 
121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az 
érintett tagállamnak címzett, hatályos 
ajánlásokat – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket – kellő mértékben 
figyelembe veszi, és egyúttal az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítésének, 
erősítésének és mélyítésének célkitűzésével 
dolgozzák ki.

szociális helyzet visszaállítására és a 
tagállamnak teljeskörűen a pénzügyi 
piacokról való finanszírozhatóságának 
helyreállítására irányuló kiigazítási 
program tervezetét. A kiigazítási program 
tervezete az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 9. cikkével és a Szerződés 
121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az 
érintett tagállamnak címzett, hatályos 
ajánlásokkal – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedésekkel – teljes mértékben 
összeegyeztethető, és egyúttal azt az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítésének, 
erősítésének és mélyítésének célkitűzésével 
dolgozzák ki.
 A tagállamok makrogazdasági kiigazítási 
programjaikba belefoglalják az Unió 
foglalkoztatási és növekedési 
stratégiájában szereplő célkitűzések 
eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, 
tervezett többéves kiadási célszámok 
frissített és részletes ismertetését, beleértve 
az állami beruházásokat is. A fent említett 
részletes ismertetés megfelelő 
magyarázatot ad a tervezett kiadás és a 
legfrissebb stabilitási programok közötti 
eltérésekre.

Or. en

Módosítás 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 
– az EKB közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható gazdasági és pénzügyi 

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 
– az EKB közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható gazdasági, szociális és 
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helyzet visszaállítására és a tagállamnak 
teljeskörűen a pénzügyi piacokról való 
finanszírozhatóságának helyreállítására 
irányuló kiigazítási program tervezetét. A 
kiigazítási program tervezete a Szerződés 
121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az 
érintett tagállamnak címzett, hatályos 
ajánlásokat – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket – kellő mértékben 
figyelembe veszi, és egyúttal az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítésének, 
erősítésének és mélyítésének célkitűzésével 
dolgozzák ki.

pénzügyi helyzet visszaállítására és a 
tagállamnak teljeskörűen a pénzügyi 
piacokról való finanszírozhatóságának 
helyreállítására irányuló kiigazítási 
program tervezetét. Valamennyi kiigazítási 
program (közép és hosszú távon) 
megvalósítható ütemezésű, figyelembe 
véve, hogy a kiigazítási programok üteme 
nem lehet sem túl hirtelen, sem túl gyors, 
különben a gazdaság és a foglalkoztatás 
fellendülése ellen hat, tovább súlyosbítva 
a válság gazdasági és társadalmi hatását. 
A kiigazítási program tervezete a 
Szerződés 121., 126. és/vagy 148. cikke 
alapján az érintett tagállamnak címzett, 
hatályos ajánlásokat – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket – kellő mértékben 
figyelembe veszi, és egyúttal az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítésének, 
erősítésének és mélyítésének célkitűzésével 
dolgozzák ki.

Or. en

Módosítás 70
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 
– az EKB közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható gazdasági és pénzügyi 
helyzet visszaállítására és a tagállamnak 
teljeskörűen a pénzügyi piacokról való 
finanszírozhatóságának helyreállítására 
irányuló kiigazítási program tervezetét. A 
kiigazítási program tervezete a Szerződés 
121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az 
érintett tagállamnak címzett, hatályos 

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásért folyamodó vagy 
abban részesülő tagállam – az EKB 
közreműködésével eljáró – Bizottsággal 
egyetértésben elkészíti a stabil és 
fenntartható gazdasági és pénzügyi helyzet 
visszaállítására és a tagállamnak 
teljeskörűen a pénzügyi piacokról való 
finanszírozhatóságának helyreállítására 
irányuló kiigazítási program tervezetét. A 
kiigazítási program tervezete a Szerződés 
121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az 
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ajánlásokat – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket – kellő mértékben 
figyelembe veszi, és egyúttal az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítésének, 
erősítésének és mélyítésének célkitűzésével 
dolgozzák ki.

érintett tagállamnak címzett, hatályos 
ajánlásokat – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket – kellő mértékben 
figyelembe veszi, és egyúttal az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítésének, 
erősítésének és mélyítésének célkitűzésével 
dolgozzák ki. Bármely makrogazdasági 
kiigazítási programnak lehetőség szerint 
figyelembe kell vennie az Európa 2020 
növekedést és foglalkoztatást célzó 
stratégiában érintett ország nemzeti 
reformprogramját.

Or. en

Módosítás 71
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 
– az EKB közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható gazdasági és pénzügyi 
helyzet visszaállítására és a tagállamnak 
teljeskörűen a pénzügyi piacokról való 
finanszírozhatóságának helyreállítására 
irányuló kiigazítási program tervezetét. A 
kiigazítási program tervezete a Szerződés 
121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az 
érintett tagállamnak címzett, hatályos 
ajánlásokat – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket – kellő mértékben 
figyelembe veszi, és egyúttal az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítésének, 
erősítésének és mélyítésének célkitűzésével 
dolgozzák ki.

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 
– az EKB közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható és a foglalkoztatottságot 
előmozdító gazdasági és pénzügyi helyzet 
visszaállítására és a tagállamnak 
teljeskörűen a pénzügyi piacokról való 
finanszírozhatóságának helyreállítására 
irányuló kiigazítási program tervezetét. A 
kiigazítási program tervezete a Szerződés 
121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az 
érintett tagállamnak címzett, hatályos 
ajánlásokat – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket – kellő mértékben 
figyelembe veszi, és egyúttal az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítésének, 
erősítésének és mélyítésének célkitűzésével 
dolgozzák ki.
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Or. en

Módosítás 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A makrogazdasági kiigazítási 
programban érintett tagállam a 
Bizottsággal szorosan együttműködve az 
állami beruházás és a szociális kiadások 
többéves célszámait meghatározó 
fenntartható fellendülést célzó programot 
fogad el, aminek célja az EU növekedést 
és foglalkoztatást célzó stratégiája 
célkitűzései megvalósításához szükséges 
körülmények változatlan fenntartása..
A fenntartható fellendülést célzó program 
különös prioritást élvező programokat és 
projekteket határoz meg és választ ki, 
aminek célja, hogy stabilizálja az 
összesített keresletet, és ily módon 
elősegítse a tagállam fenntartható 
növekedését és kezelje annak szerkezeti 
hiányosságait.
A fenntartható fellendülést célzó program 
továbbá terveket határoz meg a pénzügyi 
erőforrások – többek között EBB-hitelek 
és uniós pénzügyi eszközök – előre 
ütemezése és mozgósítása érdekében.
A fenntartható fellendülést célzó 
programról szóló jelentés a kiigazítási 
programok szerves részét képezi és évente 
frissítendő.

Or. en

Módosítás 73
Philippe De Backer
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, 
minősített többséggel eljárva határoz a 
kiigazítási programról.

2. A Tanács a Bizottság javaslata alapján 
határoz a kiigazítási programról. A 
Bizottság ajánlását a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács az ajánlás Bizottság általi 
elfogadásától számított tíz napon belül, 
minősített többséggel az ajánlás 
elutasításáról határoz. Az adott tagállam 
kérheti, hogy a Tanács az említett 
időtartam alatt hívjon össze ülést, és 
szavazzon a határozatról.

Or. en

Módosítás 74
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, 
minősített többséggel eljárva határoz a 
kiigazítási programról.

2. Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján határoz a 
kiigazítási programról. A Tanács 
minősített többséggel határoz.

Or. en

Módosítás 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés



AM\893501HU.doc 33/42 PE483.682v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az EKB közreműködésével 
nyomon követi a kiigazítási program 
végrehajtása terén elért előrehaladást, és 
erről három havonta tájékoztatja az EFC-t 
vagy az utóbbi által e célra kijelölt 
albizottságot. Az érintett tagállam 
teljeskörűen együttműködik a Bizottsággal. 
Az érintett tagállam minden olyan 
információt közöl a Bizottsággal, amelyet 
ez utóbbi a program monitoringjához 
szükségesnek talál. A 3. cikk (3) bekezdése 
alkalmazandó.

3. A Bizottság az EKB és az ILO 
közreműködésével nyomon követi a 
kiigazítási program végrehajtása terén elért 
előrehaladást, és erről három havonta 
tájékoztatja az EFC-t vagy az utóbbi által e 
célra kijelölt albizottságot, illetve az 
Európai Parlamentet és az érintett 
tagállam parlamentjét. Az érintett 
tagállam teljeskörűen együttműködik a 
Bizottsággal. Az érintett tagállam minden 
olyan információt közöl a Bizottsággal, 
amelyet ez utóbbi a program 
monitoringjához szükségesnek talál. A 
3. cikk (3) bekezdése alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 76
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság – az EKB 
közreműködésével – az érintett 
tagállammal közösen megvizsgálja a 
kiigazítási program esetleg szükséges 
módosításait. A Tanács a Bizottság 
javaslata alapján, minősített többséggel 
eljárva határoz a kiigazítási program 
esetleges módosításairól.

4. A Bizottság – az EKB 
közreműködésével – az érintett 
tagállammal közösen megvizsgálja a 
kiigazítási program esetleg szükséges 
módosításait. A Tanács a Bizottság 
javaslata alapján határoz a kiigazítási 
program esetleges módosításairól. A 
határozat meghozatalakor a Bizottság 
ajánlását a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács az 
ajánlás Bizottság általi elfogadásától 
számított tíz napon belül, minősített 
többséggel az ajánlás elutasításáról 
határoz. Az adott tagállam kérheti, hogy a 
Tanács az említett időtartam alatt hívjon 
össze ülést, és szavazzon a határozatról.

Or. en
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Módosítás 77
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság – az EKB 
közreműködésével – az érintett 
tagállammal közösen megvizsgálja a 
kiigazítási program esetleg szükséges 
módosításait. A Tanács a Bizottság 
javaslata alapján, minősített többséggel 
eljárva határoz a kiigazítási program 
esetleges módosításairól.

4. A Bizottság – az EKB 
közreműködésével – az érintett 
tagállammal közösen megvizsgálja a 
kiigazítási program esetleg szükséges
módosításait. Az Európai Parlament és a
Tanács a Bizottság javaslata alapján 
határoz a kiigazítási program esetleges 
módosításairól. A Tanács minősített 
többséggel határoz.

Or. en

Módosítás 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság – az EKB 
közreműködésével – az érintett 
tagállammal közösen megvizsgálja a 
kiigazítási program esetleg szükséges 
módosításait. A Tanács a Bizottság 
javaslata alapján, minősített többséggel 
eljárva határoz a kiigazítási program 
esetleges módosításairól.

4. A Bizottság – az EKB és az ILO 
közreműködésével – az érintett 
tagállammal közösen megvizsgálja a 
kiigazítási program esetleg szükséges 
módosításait. A Tanács a Bizottság 
javaslata alapján, minősített többséggel
eljárva határoz a kiigazítási program 
esetleges módosításairól.

Or. en

Módosítás 79
Philippe De Backer
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben a (3) bekezdésben említett 
monitoring a makrogazdasági kiigazítási 
programtól való jelentős eltéréseket jelez, a 
Tanács a Bizottság javaslata alapján, 
minősített többséggel eljárva határozhat 
arról, hogy az érintett tagállam nem tesz 
eleget a kiigazítási programban rögzített 
szakpolitikai követelményeknek.

5. Amennyiben a (3) bekezdésben említett 
monitoring a makrogazdasági kiigazítási 
programtól való jelentős eltéréseket jelez, a 
Tanács a Bizottság javaslata alapján 
határozhat arról, hogy az érintett tagállam 
nem tesz eleget a kiigazítási programban 
rögzített szakpolitikai követelményeknek.
A határozat meghozatalakor a Bizottság 
ajánlását a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács az 
ajánlás Bizottság általi elfogadásától 
számított tíz napon belül, minősített 
többséggel az ajánlás elutasításáról 
határoz. Az adott tagállam kérheti, hogy a 
Tanács az említett időtartam alatt hívjon 
össze ülést, és szavazzon a határozatról.

Or. en

Módosítás 80
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben a (3) bekezdésben említett 
monitoring a makrogazdasági kiigazítási 
programtól való jelentős eltéréseket jelez, a 
Tanács a Bizottság javaslata alapján, 
minősített többséggel eljárva határozhat 
arról, hogy az érintett tagállam nem tesz 
eleget a kiigazítási programban rögzített 
szakpolitikai követelményeknek.

5. Amennyiben a (3) bekezdésben említett 
monitoring a makrogazdasági kiigazítási 
programtól való jelentős eltéréseket jelez, 
az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján határozhat arról, 
hogy az érintett tagállam nem tesz eleget a 
kiigazítási programban rögzített 
szakpolitikai követelményeknek. A Tanács 
minősített többséggel határoz.

Or. en
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Módosítás 81
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az Európai Parlament illetékes 
bizottsága a kiigazítási program 
végrehajtásának előrehaladásáról 
folytatott eszmecserére hívhatja meg az 
érintett tagállam képviselőit.

törölve

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy az eszmecserére szélesebb körű „gazdasági párbeszéd” keretében 
kerüljön sor. Ezért megfelelőbb megoldás, ha a jelen rendelet külön cikket szentel a 
„gazdasági párbeszédnek”.

Módosítás 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az Európai Parlament illetékes 
bizottsága a kiigazítási program 
végrehajtásának előrehaladásáról folytatott 
eszmecserére hívhatja meg az érintett 
tagállam képviselőit.

7. Az Európai Parlament illetékes 
bizottságai a kiigazítási program 
végrehajtásának előrehaladásáról folytatott 
eszmecserére hívhatják meg az érintett 
tagállam képviselőit.

Or. en

Módosítás 83
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az érintett tagállam parlamentje a 
kiigazítási program végrehajtásának 
előrehaladásáról folytatott eszmecserére 
hívhatja meg a Bizottság képviselőit.

törölve

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy az eszmecserére szélesebb körű „gazdasági párbeszéd” keretében 
kerüljön sor. Ezért megfelelőbb megoldás, ha a jelen rendelet külön cikket szentel a 
„gazdasági párbeszédnek”.

Módosítás 84
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Gazdasági párbeszéd

1. 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 
felkérheti a Tanács és a Bizottság elnökét, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
hogy az e rendelet értelmében 
megfogalmazott ajánlások és meghozott 
határozatok megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottság előtt.
2. Az Európai Parlament illetékes 
bizottsága felajánlhatja annak a 
tagállamnak az eszmecserén való részvétel 
lehetőségét, amely e rendelet értelmében 
meghozott 
tanácsi ajánlás vagy határozat tárgyát 
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képezi.
3. Azon tagállam parlamentje, amely e 
rendelet értelmében meghozott tanácsi 
ajánlás vagy határozat tárgyát képezi, 
eszmecserére hívhatja meg a Bizottság 
képviselőit.
4. A Tanács és a Bizottság rendszeresen 
tájékoztatja az Európai Parlamentet e 
rendelet végrehajtásának eredményéről.

Or. en

Módosítás 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterével való összhang

törölve

Az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott monitoringot a 
költségvetési egyenleg felügyeletének 
megerősítéséről és a gazdaságpolitikák 
felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 
1466/97/EK rendelet 2a. cikkében a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterére vonatkozóan meghatározott 
monitoringot és értékelést felváltó 
rendelkezésnek kell tekintetni.

Or. en

Módosítás 86
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Az Európai Unió Alapjogi Chartája 28. 

cikkének és a munkához való joggal való 
megfelelés

A rendelet figyelembe veszi az Európai 
Unió alapjogi chartájának 28. cikkét, 
ezért nem érinti a kollektív szerződésekkel 
kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok 
megkötéséhez és érvényesítéséhez való 
jogot, valamint a nemzeti joggal és 
gyakorlatokkal összhangban lévő, 
szervezett fellépéshez való jogot. A 
rendelet a munkához való jogot sem 
érinti.

Or. en

Módosítás 87
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A tárgyaláshoz és a közös fellépéshez való 

joggal való kompatibilitás
Az uniós jognak és a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően az e rendelet keretében 
megvalósítandó makrogazdasági kiigazító 
programok nem ütköznek a 
munkavállalók és a munkaadók, illetve 
ezek szervezeteinek arra vonatkozó 
jogával, hogy a megfelelő szinten kollektív 
szerződésekről tárgyaljanak, vagy ilyen 
szerződéseket írjanak alá, valamint hogy e 
szerződések védelmében kollektív 
intézkedéseket hozzanak, beleértve a 
munkabeszüntetést is.

Or. en
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Módosítás 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Az Unió növekedési és foglalkoztatási 

céljaival való kompatibilitás
A makrogazdasági kiigazító programok e 
rendelet keretében történő végrehajtása 
nem teheti lehetővé a tagállamok 
számára, hogy figyelmen kívül hagyják az 
Unió növekedéssel kapcsolatos 
célkitűzéseivel és foglakoztatási 
stratégájával kapcsolatos 
kötelezettségeiket, sem azt, hogy ne tartsák 
be vagy elhanyagolják azon általános 
kötelezettségüket, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkének 
megfelelően elősegítsék a foglalkoztatás 
magas szintjét, megfelelő szociális 
védelmet biztosítsanak és fellépjenek a 
társadalmi kirekesztés ellen.

Or. en

Módosítás 89
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több másik tagállam, az 
EFSM, az EFSF vagy az ESM által 
nyújtott támogatás legalább 75%-ának 
visszafizetéséig a tagállam a programot 

1. Az egy vagy több másik tagállam, az 
EFSM, az EFSF vagy az ESM által 
nyújtott támogatás legalább 75%-ának 
visszafizetéséig a tagállam a programot
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követő utólagos felügyelet alatt van. A 
Tanács a Bizottság javaslata alapján, 
minősített többséggel meghosszabbíthatja a 
programot követő utólagos felügyelet 
időtartamát.

követő utólagos felügyelet alatt van. A 
Tanács a Bizottság javaslata alapján 
meghosszabbíthatja a programot követő 
utólagos felügyelet időtartamát. A 
határozat meghozatalakor a Bizottság 
ajánlását a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács az 
ajánlás Bizottság általi elfogadásától 
számított tíz napon belül, minősített 
többséggel az ajánlás elutasításáról 
határoz. Az adott tagállam kérheti, hogy a 
Tanács az említett időtartam alatt hívjon 
össze ülést, és szavazzon a határozatról.

Or. en

Módosítás 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az EKB közreműködésével 
rendszeresen ellenőrző látogatásokat végez 
a programot követő utólagos felügyelet 
alatt lévő tagállamban annak gazdasági, 
költségvetési és pénzügyi helyzetének 
értékelése céljából. Tapasztalatairól a 
Bizottság szemeszterenként beszámol az 
EFC-nek vagy az utóbbi által e célra 
kijelölt albizottságnak, és megvizsgálja 
többek között az esetleges kiigazító 
intézkedések szükségességét.

3. A Bizottság az EKB és az ILO
közreműködésével rendszeresen ellenőrző 
látogatásokat végez a programot követő 
utólagos felügyelet alatt lévő tagállamban 
annak gazdasági, költségvetési és pénzügyi 
helyzetének értékelése céljából. 
Tapasztalatairól a Bizottság 
szemeszterenként beszámol az EFC-nek 
vagy az utóbbi által e célra kijelölt 
albizottságnak, és megvizsgálja többek 
között az esetleges kiigazító intézkedések 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 91
Philippe De Backer
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, 
minősített többséggel kiigazító 
intézkedések meghozatalát ajánlhatja a 
programot követő utólagos felügyelet alatt 
álló tagállam részére.

4. A Tanács a Bizottság javaslata alapján 
kiigazító intézkedések meghozatalát 
ajánlhatja a programot követő utólagos 
felügyelet alatt álló tagállam részére. A 
határozat meghozatalakor a Bizottság 
ajánlását a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács az 
ajánlás Bizottság általi elfogadásától 
számított tíz napon belül, minősített 
többséggel az ajánlás elutasításáról 
határoz. Az adott tagállam kérheti, hogy a 
Tanács az említett időtartam alatt hívjon 
össze ülést, és szavazzon a határozatról.

Or. en

Módosítás 92
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (1) bekezdésében, a 3. cikkben, a 
6. cikk (2) és (4) bekezdésében és a 
11. cikk (4) bekezdésében említett 
intézkedések esetében a Tanács csak azon 
tagállamokat képviselő tagjai szavaznak, 
amelyek pénzneme az euró, és a Tanács az 
érintett tagállamot képviselő tanácsi tag 
szavazatának figyelembevétele nélkül jár 
el.

A rendeletben említett intézkedések 
esetében a Tanács csak azon tagállamokat 
képviselő tagjai szavaznak, amelyek 
pénzneme az euro, és a Tanács az érintett 
tagállamot képviselő tanácsi tag 
szavazatának figyelembevétele nélkül jár 
el.

Or. en


