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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

2010. szeptember 29-én a Bizottság jogalkotási csomagot terjesztett elő, amelynek célja az 
EU-ban és az euroövezetben a gazdaságirányítás megerősítése volt. A csomag hat javaslatból 
áll. Ezek közül négy foglalkozik költségvetési kérdésekkel – köztük a Stabilitási és 
Növekedési paktum reformjával –, míg két új rendelet az EU-ban és az euroövezetben 
felmerülő makrogazdasági egyenlőtlenségek feltárására és kezelésére vonatkozik.

Az utóbbi két javaslatban – a nem költségvetési területeken az EU gazdasági felügyeletének 
kiterjesztése céljából – a Bizottság a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséréhez 
és kiigazításához kapcsolódóan számos új elemet javasol. Ezen elemek „megelőző része” 
magában foglalja az egyensúlytalanságok kockázatainak a mutatók eredménytábláján alapuló 
rendszeres értékelését, valamint az országok részletes elemzésének elvégzését. A Tanács –
szükség esetén – országspecifikus ajánlásokkal fordulhat a súlyos egyensúlytalanságokkal 
vagy a GMU működését veszélybe sodró egyensúlytalanságokkal küzdő tagállamhoz. 
Ezenfelül a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok kiigazítására vonatkozó végrehajtási 
intézkedésekről szóló javaslatban ismertetett „korrekciós ág” azt helyezi kilátásba, hogy azok 
az euroövezetbe tartozó tagállamok, amelyek nem tartják be megfelelően saját ajánlásaikat, a 
túlzott hiány esetén követendő eljárás alá vonhatók, végső soron pedig éves pénzbírság 
formájában szankcionálhatók.

Észrevételek

A Bizottság javaslatai számos logikus elgondolást tartalmaznak. Általánosságban véve az 
előadó osztja a Bizottság azon véleményét, hogy új, strukturált eljárást kell kidolgozni a 
tagállamok káros makrogazdasági egyensúlytalanságainak megelőzése és megszüntetése 
céljából. Az előadó emlékeztet arra, hogy a Bizottság EMU@10 című közleménye már a 
válság előtt rámutatott a tagállamok közötti eltérések fokozódására, valamint hogy az Európai 
Parlament EMU@10-ről szóló állásfoglalása alaposan megvizsgálta ezt a kérdést. Az ilyen 
eltérések és egyensúlytalanságok nyomon követésére és megelőzésére szolgáló mechanizmus 
tehát több mint üdvözlendő. Az előadó azonban úgy véli, hogy számos módosításra van 
szükség annak biztosításához, hogy a tagállamok közötti egyensúlytalanságok és eltérések 
hatékony módon legyenek kimutathatók, megelőzhetők, végső soron pedig korrigálhatók. Az 
előadó ezért egy sor módosítást vezet be a makrogazdasági egyensúlytalanságok 
megelőzéséréről és kiigazításáról, valamint a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak 
az euroövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló bizottsági 
javaslatokhoz, amely módosítások az alábbiakban ismertetett főbb szempontokkal 
foglalkoznak.

– Az EU felügyeleti keretének foglalkoztatási és szociális aspektusokat is magában kellene 
foglalnia az általánosabb gazdasági és pénzügyi jellegűek mellett. Ezért a felügyeleti keret 
prevenciós ágát jogalapként az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 148. 
cikkével kell kiegészíteni, a vonatkozó rendeletnek pedig azonos módon kellene foglalkoznia 
a makrogazdasági és társadalmi egyensúlytalanságok megelőzésével és kiigazításával. Ily 
módon biztosított lesz az integráltabb gazdasági és társadalmi megközelítés.
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– A fentiekhez kapcsolódóan az egyensúlytalanságok értékelésekor a Szerződés 148. cikkén 
alapuló eszközöket – különösen a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokat – kell figyelembe venni, és azokat a társadalmi egyensúlytalanságok 
felismerésére és megelőzésére szolgáló különös eszközökkel kell kiegészíteni. A 
Foglalkoztatási Bizottságot és a Szociális Védelmi Bizottságot valamennyi vonatkozó 
felügyeleti eljárásba aktívan be kell vonni.

A Bizottságnak az EUMSz. 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
formájában el kell fogadnia és rendszeresen naprakésszé kell tennie egy, az 
egyensúlytalanságok felismerésére és figyelemmel kísérésére szolgáló, mutatókat tartalmazó 
eredménytáblát. A főbb mutatóknak a vonatkozó foglalkoztatási, munkanélküliségi, 
szegénységi és adózási aspektusokat kell tartalmazniuk.

– Az egyensúlytalanságok kiigazítási rendszere nemcsak hogy hozzá kell, hogy járuljon az 
euroövezetbeli tagállamok költségvetési fegyelméhez,  de egyúttal az is fontos, hogy azt oly 
módon dolgozzák ki, hogy az asszimmetrikus sokkokat el lehessen kerülni, valamint hogy 
hozzájáruljon a fenntartható növekedéshez és a munkahelyteremtéshez.  A rendszernek tehát 
az EU növekedéssel és munkahelyekkel kapcsolatos célkitűzéseinek elérését kell szolgálnia, 
az Európa 2020 stratégia keretében elfogadottakhoz hasonlóan.

– Ezen túlmenően a kiigazítási rendszernek – többek között a túlzott egyensúlytalanságok 
kiigazításakor is – nemcsak pénzbírságokat (szankciók), hanem ösztönzőket is tartalmaznia 
kell. Társadalmi hatásvizsgálat tárgyát kell képeznie minden olyan döntésnek, amely 
valamely tagállamra nézve szankciót vagy pénzbírságot szab ki.

– A saját ajánlásaik betartását elmulasztó tagállamoktól beszedett pénzbírságokat az EU 
hosszú távú beruházási és munkaügyi céljaira kell felhasználni, és azokat nemcsak azon 
tagállamok körében szabad szétosztani, amelyek nem állnak túlzott egyensúlytalansági eljárás 
vagy túlzotthiány-eljárás alatt, ahogyan azt a Bizottság javasolja.

Végül pedig, az előadó rendkívül fontosnak tartja, hogy a felügyeleti eljárás egészében meg 
kell erősíteni az Európai Parlament szerepét. Ezen túlmenően a szociális partnerekkel 
folytatott rendszeres konzultáció, valamint a nemzeti parlamentek fokozottabb részvétele a 
hiteles és átlátható felügyeleti keret szükségszerű előfeltételét képezi.

MÓDOSÍTÁS

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelőzéséréről és 
kiigazításáról

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a makrogazdasági és 
társadalmi egyensúlytalanságok 
megelőzéséréről és kiigazításáról

Or. en

Indokolás

Az EU új felügyeleti keretének foglalkoztatási és szociális aspektusokat is magában kellene 
foglalnia az általánosabb, gazdasági és pénzügyi jellegűek mellett. A javasolt rendeletnek 
ezért egyaránt foglalkoznia kell az EU-n belül tapasztalható makrogazdasági és társadalmi 
egyensúlytalanságokkal.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen – 148. 
cikkének (3) és (4) bekezdésével 
összefüggésben – annak 136. cikkére, 121. 
cikke (6) bekezdésével együtt,

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az összehangolt foglalkoztatási 
stratégiának az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben előírt 
kidolgozása érdekében, a tagállamoknak 
és az Uniónak be kell tartaniuk a 
szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztésére irányadó 
elveket.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az EUMSz. által előírt belső piacnak 
az Unió fenntartható fejlődéséért kell 
munkálkodnia, amely a kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen, árstabilitáson és 
magas versenyképességű, teljes 
foglalkoztatottságot és társadalmi kohéziót 
célul kitűző szociális piacgazdaságon 
alapul, amely a környezet minőségének 
magas fokú védelmével és javításával 
párosul. 

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az EUMSz. előírja, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak 
figyelembe kell vennie a foglalkoztatottság 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására 
és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemre vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A 2010. június 17-i Európai Tanács 
új munkahely-teremtési és növekedési 
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 
foglalkoztatottság, termelékenység és 
társadalmi kohézió jellemez. Az Európai 
Tanács továbbá úgy határozott, hogy 
2011. január 1-jén elindít egy, a politikai 
koordinációra szolgáló európai 
szemesztert, amely lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy élvezzék az 
uniós szintű, korai koordináció előnyeit, 
valamint amely lehetővé teszi mind 
költségvetési intézkedések, mind pedig a 
strukturális reformok fokozott felügyeletét 
és egyidejű értékelését, ezzel elősegítve a 
növekedést és a foglalkoztatást. 
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Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a tagállamok gazdaságpolitikai 
felügyeletét indokolt a költségvetési 
felügyeleten túlmenően kiterjeszteni a 
túlzott makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelőzése 
érdekében és azért, hogy az érintett 
tagállamok számára még az eltérések 
megszilárdulása előtt segítséget lehessen 
nyújtani a vonatkozó korrekciós tervek 
elkészítéséhez. A gazdasági felügyelet 
kereteinek kiterjesztése a költségvetési 
felügyelet elmélyítésével kell együtt járjon.

(3) Különösen a tagállamok 
gazdaságpolitikai felügyeletét indokolt a 
költségvetési felügyeleten túlmenően 
kiterjeszteni a túlzott makrogazdasági és 
társadalmi egyensúlytalanságok 
megelőzése érdekében, azért, hogy az 
érintett tagállamok számára még az 
eltérések megszilárdulása előtt segítséget 
lehessen nyújtani a vonatkozó korrekciós 
tervek elkészítéséhez, valamint azért, hogy 
elő lehessen mozdítani a kölcsönösen 
megerősítő fejlesztési stratégiákat és elő 
lehessen segíteni az Uniós növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos célkitűzési 
irányába tett előrehaladás nyomon 
követését. A gazdasági felügyelet 
kereteinek kiterjesztése a költségvetési 
felügyelet elmélyítésével kell együtt járjon.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett egyensúlytalanságok 
kezelése érdekében jogszabályilag 
részletesen meghatározott eljárása van 
szükség.

(4) Az említett egyensúlytalanságok 
kezelése érdekében integráltabb gazdasági 
és társadalmi megközelítésre, valamint
jogszabályilag részletesen meghatározott 
eljárása van szükség.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Szerződés 121. cikkének (3) és (4) 
bekezdésében említett többoldalú 
felügyeletet a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok észlelésére, 
megelőzésére és korrekciójára szolgáló 
konkrét szabályokkal indokolt kiegészíteni.

Az EUMSz. 121. cikkének (3) és (4) 
bekezdésében említett többoldalú 
felügyeletet a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok észlelésére, 
megelőzésére és korrekciójára szolgáló 
konkrét – ösztönzőket és pénzbírságokat is 
magukban foglaló – szabályokkal indokolt 
kiegészíteni.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EUMSz. 148. cikkében említett 
együttes éves jelentést helyénvaló a 
társadalmi egyensúlytalanságok 
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felismerésére és megelőzésére szolgáló 
különös eszközökkel kiegészíteni.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az EUMSz. 290. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az 
egyensúlytalanságok korai 
azonosításának és figyelemmel 
kísérésének megkönnyítését szolgáló
eredménytábla tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson.

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az eredménytábla a makrogazdasági és 
társadalmi egyensúlytalanságok 
észlelésére alkalmas reál- és nominális 
gazdasági, társadalmi és pénzügyi mutatók 
kis csoportjából és a hozzájuk kapcsolódó 
tájékoztató jellegű határértékekből áll. Az 
eredménytábla szerkezetét szükség esetén 
felhatalmazáson alapuló jogi eszközök 
révén kell módosítani, többek között a 
makrogazdasági és társadalmi stabilitásra 
leselkedő veszélyek változása, illetve a 
vonatkozó statisztikák rendelkezésre 
állásának javulása miatt.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Egy vagy több tájékoztató jellegű 
határérték átlépése még nem 
szükségszerűen jelenti makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kialakulását, mivel a 
gazdaságpolitikai döntéshozatal során 
figyelembe kell venni a makrogazdasági 
változók közötti összefüggéseket. A 
gazdasági elemzésnek kell gondoskodnia 
arról, hogy minden – az eredménytáblából 
vagy más forrásból származó – szükséges 
információt együttesen, átfogó elemzés 
részeként értékeljenek.

(8) Egy vagy több tájékoztató jellegű 
határérték átlépése még nem 
szükségszerűen jelenti makrogazdasági 
vagy társadalmi egyensúlytalanságok 
kialakulását, mivel a gazdaságpolitikai 
döntéshozatal során figyelembe kell venni 
a makrogazdasági és társadalmi változók, 
valamint a gazdaságra jellemző gazdasági 
ciklus aktuális szakasza közötti 
összefüggéseket. A gazdasági elemzésnek 
kell gondoskodnia arról, hogy minden – az 
eredménytáblából vagy más forrásból 
származó – szükséges információt 
együttesen, átfogó elemzés részeként 
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értékeljenek.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A makrogazdasági
egyensúlytalanságok figyelemmel 
kísérésére és megszüntetésére szolgáló, 
megelőző és korrekciós elemeket egyaránt 
tartalmazó eljárás olyan fejlett felügyeleti 
eszközöket igényel, mint amelyeket a 
többoldalú felügyeleti eljárás során 
alkalmaznak. Ezek magukban foglalhatják 
a Bizottság által a tagállamokban tett 
fokozott ellenőrző látogatásokat, a súlyos 
egyensúlytalansággal küzdő tagállamra 

(10) A makrogazdasági és társadalmi 
egyensúlytalanságok figyelemmel 
kísérésére és megszüntetésére szolgáló, 
megelőző és korrekciós elemeket egyaránt 
tartalmazó eljárás olyan fejlett felügyeleti 
eszközöket igényel, mint amelyeket a 
többoldalú felügyeleti eljárás során 
alkalmaznak, valamint foglalkoztatás által 
a makrogazdasági helyzetre gyakorolt 
hatás közös értékelési keret – köztük a 
foglalkoztatási teljesítmény nyomon 
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kirótt további jelentéstételi kötelezettséget, 
különösen a gazdasági és monetáris unió 
működését veszélyeztető 
egyensúlytalanságok esetén.

követése – alapján történő elemzését 
igényli. Ezek magukban foglalhatják a 
Bizottság által a tagállamokban tett 
fokozott ellenőrző látogatásokat, a súlyos 
egyensúlytalansággal küzdő tagállamra 
kirótt további jelentéstételi kötelezettséget, 
különösen a gazdasági és monetáris unió,
illetve a társadalmi kohézió működését 
veszélyeztető egyensúlytalanságok esetén.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az egyensúlytalanságok értékelése során 
figyelembe kell venni azok súlyosságát, 
fenntarthatatlanságuk mértékét és 
különösen negatív gazdasági, társadalmi
és pénzügyi hatásaik más tagállamokra 
való átterjedésének lehetőségét. 
Figyelembe kell venni továbbá az érintett 
tagállam gazdasági kiigazítások 
végrehajtására való képességét és e 
rendelet, valamint az EUMSz. 121. és 148. 
cikke szerint a többoldalú felügyelet 
részeként kiadott további ajánlások, 
különösen a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 
iránymutatások, valamint a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó 
iránymutatások korábbi teljesítését.

Or. en
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Amennyiben makrogazdasági és 
társadalmi egyensúlytalanságokat 
azonosítanak, az érintett tagállam számára 
a megfelelő szakpolitikai reakciókkal 
kapcsolatos iránymutatást tartalmazó 
ajánlást kell kibocsátani. Az érintett 
tagállamnak időben kell reagálnia az 
egyensúlytalanságokra és minden, a 
közhatóságok számára rendelkezésre álló 
szakpolitikai eszközt fel kell használnia. A 
szakpolitikai reakciókat az érintett tagállam 
speciális környezetéhez és körülményeihez 
kell igazítani, és azoknak a ki kell 
terjedniük a főbb gazdaságpolitikai 
területekre, adott esetben a költségvetési-
és adópolitikára, munkaerőpiacra, a 
termékek és szolgáltatások piacára, 
valamint a pénzügyi ágazat szabályozására. 
Ezt az EUMSz. 9. cikkére tekintettel, 
valamint a magas szintű foglalkoztatás 
előmozdítása, a megfelelő szociális 
védelem és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem céljából kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európai Rendszerkockázati 
Testületnek a tagállamokhoz vagy az 
Unióhoz intézett korai figyelmeztetései és 
ajánlásai is a makrogazdasági jellegű 
kockázatokkal foglalkoznak. Ezek 
megfelelő követő tevékenységeket is 

Az Európai Rendszerkockázati Testületnek 
a tagállamokhoz vagy az Unióhoz intézett 
korai figyelmeztetései és ajánlásai is 
kizárólag a makrogazdasági jellegű 
kockázatokkal foglalkoznak. Ezek 
megfelelő követő tevékenységeket is 
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biztosíthatnak az egyensúlytalanságok 
felügyeletének keretében.

biztosíthatnak az egyensúlytalanságok 
felügyeletének keretében.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Amennyiben súlyos vagy a gazdasági 
és monetáris unió működését veszélyeztető 
makrogazdasági egyensúlytalanságot 
azonosítanak, túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárást kell indítani, 
amely magában foglalhatja az érintett 
tagállamnak címzett ajánlások közzétételét, 
szigorúbb felügyeleti és figyelemmel 
kísérési előírásokat, valamint azon 
tagállamok esetén, amelyek pénzneme az 
euró – amennyiben a tagállam ismételten 
elmulasztja korrekciós intézkedések 
meghozatalát–, az […/…]/EU rendelet 
szerinti végrehajtási intézkedéseket.

(14) Amennyiben súlyos vagy a gazdasági 
és monetáris unió működését vagy a 
társadalmi kohéziót veszélyeztető 
makrogazdasági és társadalmi 
egyensúlytalanságot azonosítanak, túlzott 
egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárást kell indítani, amely magában 
foglalhatja az érintett tagállamnak címzett 
ajánlások közzétételét, szigorúbb 
felügyeleti és figyelemmel kísérési 
előírásokat, valamint azon tagállamok 
esetén, amelyek pénzneme az euró –
amennyiben a tagállam ismételten 
elmulasztja korrekciós intézkedések 
meghozatalát–, az […/…]/EU rendelet 
szerinti végrehajtási intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A túlzott egyensúlytalanság esetén 
követendő eljárás alatt levő tagállamnak 
korrekciós intézkedési tervet kell 
készítenie, amely részletesen meghatározza 
a tanácsi ajánlás végrehajtásához szükséges 
szakpolitikai intézkedéseket. A korrekciós 

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

intézkedési tervnek tartalmaznia kell a 
tervezett intézkedések végrehajtására 
vonatkozó ütemtervet. A tervet a Tanács 
hagyja jóvá a Bizottság által készített 
jelentés alapján és az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Mivel a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok észlelésére és 
megelőzésére szolgáló hatékony kereteket 
a tagállamok a közöttük levő mély 
kereskedelmi és pénzügyi 
összekapcsolódások és a nemzeti 
gazdaságpolitikáknak az euroövezetbe és 
az egész Unióba továbbgyűrűző hatásai 
miatt nem tudják megvalósítani, és ezért az 
uniós szinten jobban megvalósítható, az 
Unió intézkedéseket hozhat az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az ugyanebben a cikkben 
foglalt arányossági elvvel összhangban a 
rendelet nem lépi túl a szóban forgó 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

Mivel a makrogazdasági és társadalmi 
egyensúlytalanságok észlelésére és 
megelőzésére szolgáló hatékony kereteket 
a tagállamok a közöttük levő mély 
kereskedelmi és pénzügyi 
összekapcsolódások és a nemzeti 
gazdaságpolitikáknak az euroövezetbe és 
az egész Unióba továbbgyűrűző hatásai 
miatt nem tudják megvalósítani, és ezért az 
uniós szinten jobban megvalósítható, az 
Unió intézkedéseket hozhat az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az ugyanebben a cikkben 
foglalt arányossági elvvel összhangban a 
rendelet nem lépi túl a szóban forgó 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. en



PA\851861HU.doc 17/27 PE454.629v01-00

HU

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet megállapítja az Unión belüli 
makrogazdasági egyensúlytalanságok 
észlelésének, megelőzésének és 
kiigazításának részletes szabályait.

E rendelet megállapítja az Unión belüli 
makrogazdasági és társadalmi
egyensúlytalanságok észlelésének, 
megelőzésének és kiigazításának részletes 
szabályait.

Or. en

Indokolás

Az EU új felügyeleti keretének foglalkoztatási és szociális aspektusokat is magában kellene 
foglalnia az általánosabb, gazdasági és pénzügyi jellegűek mellett. A javasolt rendeletnek 
ezért egyaránt foglalkoznia kell az EU-n belül tapasztalható makrogazdasági és társadalmi 
egyensúlytalanságokkal.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az „egyensúlytalanságok” olyan 
makrogazdasági vagy társadalmi
fejlemények, amelyek hátrányosan 
befolyásolják vagy hátrányosan 
befolyásolhatják egy tagállam, az 
euroövezet vagy a teljes Unió 
gazdaságának megfelelő működését, vagy 
ezekben a társadalmi kohéziót.

Or. en
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a „túlzott egyensúlytalanságok” fogalma 
súlyos egyensúlytalanságokat jelent, 
beleértve a gazdasági és monetáris unió 
működését vagy a társadalmi kohéziót 
veszélyeztető egyensúlytalanságokat is.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az egyensúlytalanságok korai 
észlelésének és figyelemmel kísérésének 
elősegítése érdekében a Bizottság – a 
szociális partnerekkel folytatott 
konzultációt követően – a -12. cikkel 
összhangban, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján, valamint figyelemmel 
a -12a. és a -12b. cikkben szereplő 
feltételekre is, egy, a következő mutatókat 
tartalmazó eredménytáblát dolgoz ki, 
amely szükség esetén módosítható annak 
érdekében, hogy kiterjedjen a felmerülő új 
egyensúlytalanságokra és jobban értékelje 
a versenyképességgel kapcsolatos 
helyzeteket, illetve a belső vagy külső, 
túlzott mértékű egyensúlytalanságokat a 
következőkkel kapcsolatban:
a) a termékek és szolgáltatások piaca 
(infláció, folyó fizetési mérleg, állami és 
magán K+F kiadások, lakhatás, a 
mezőgazdasági és az energiaárak 
alakulása);
b) tőkepiacok (hitelnövekedés, állami és 
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magánadósság, állami és 
magánbefektetés, közvetlen külföldi 
befektetések – nettó külföldi eszközök 
helyzete);
c) munkaerőpiacok (foglalkoztatási és 
munkanélküliségi ráta, nemek és 
korcsoportok szerint, munkabérek és 
juttatások mértéke, az oktatásba való 
befektetés, szegénység);
d) adóztatás (a munka és a tőke 
megadóztatásának mértéke);
e) a költségvetési, gazdasági, társadalmi és 
környezeti fenntarthatóság.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az eredménytábla a tagállamok 
makrogazdasági, társadalmi és 
makropénzügyi mutatóiból áll. A Bizottság 
riasztási szintként tájékoztató jellegű, 
szimmetrikus alsó és felső határértékeket 
határoz meg a mutatókra vonatkozóan, a 
tagállamok kezdeti teljesítményének, 
valamint az Uniós és az euroövezet 
átlagos helyzetének és az idők során 
végbement alakulásának 
figyelembevételével. Azon tagállamok 
esetén, amelyek pénzneme az euró, a 
határértékek eltérhetnek a többi tagállamra 
vonatkozóktól.

Or. en
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottság rendszeresen kiértékeli az 
eredménytábla megfelelőségét, beleértve a 
mutatók összetételét, a megállapított 
határértékeket és az alkalmazott 
módszertant is, és azokat szükség szerint 
kiigazítja a kialakuló egyensúlytalanságok 
észlelésére és alakulásuk figyelemmel 
kísérésére való alkalmasság megőrzése 
vagy javítása érdekében. 

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság minden tagállam esetében 
legalább évente aktualizálja az 
eredménytábla mutatóinak értékeit. Az 
aktualizált eredménytáblát nyilvánosságra 
kell hozni.

1. A Bizottság minden tagállam esetében 
legalább évente aktualizálja az 
eredménytábla mutatóinak értékeit, 
figyelemmel a tagállamok adott gazdasági 
és társadalmi helyzetére, valamint az 
egyes mutatók által makrogazdasági és 
társadalmi helyzetükre gyakorolt 
különböző hatásra. Az aktualizált 
eredménytáblát nyilvánosságra kell hozni.

Or. en
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Az EUMSz. 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban, a többoldalú 
felügyelet, valamint a foglalkoztatási 
politikák végrehajtásának az EUMSz. 
148. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban elvégzett vizsgálata 
keretében a Tanács a Bizottság jelentése 
alapján és a Foglalkoztatási Bizottsággal 
és a szociális partnerekkel folytatott 
konzultációt követően vitatja meg és 
fogadja el következtetéseit. Az eurocsoport 
is megvitatja a jelentést, amennyiben az 
közvetlenül vagy közvetve olyan 
tagállamokra vonatkozik, amelyek 
hivatalos pénzneme az euró.

Or. en
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a felülvizsgálat alatt álló tagállam adott 
esetben az EUMSz. 121., 126. és 148. 
cikkével és a rendelet 6., 7., 8. és 10. 
cikkével összhangban elfogadott tanácsi 
ajánlásokra vagy felkérésekre válaszul 
meghozta-e a megfelelő intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a rendelet 5. cikkében 
említett részletes felülvizsgálat alapján a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
tagállamban egyensúlytalanságok állnak 
fenn, erről értesíti a Tanácsot. A Tanács a 
Bizottság javaslatára a Szerződés 121. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban az érintett 
tagállamnak szóló ajánlásokat fogadhat el. 

1. Amennyiben a rendelet 5. cikkében 
említett részletes felülvizsgálat alapján a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
tagállamban egyensúlytalanságok állnak 
fenn, erről értesíti az Európai Parlamentet 
és a Tanácsot. A Tanács a Bizottság 
javaslatára és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően az 
EUMSz. 121. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban az 
érintett tagállamnak szóló ajánlásokat 
fogadhat el.

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Tanács ajánlásáról tájékoztatja az 
Európai Parlamentet. A Tanács ajánlását 
nyilvánosságra kell hozni.

2. A Tanács ajánlásáról tájékoztatja a 
nemzeti parlamenteket. A Tanács ajánlását 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben az 5. cikkben említett 
részletes felülvizsgálat alapján a Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy az érintett tagállamban 
túlzott egyensúlytalanságok állnak fenn, 
erről értesíti a Tanácsot.

1. Amennyiben az 5. cikkben említett 
részletes felülvizsgálat alapján a Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy az érintett tagállamban 
túlzott egyensúlytalanságok állnak fenn, 
erről értesíti az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Tanács a Bizottság javaslatára a 
Szerződés 121. cikkének (4) bekezdése 
szerinti ajánlásokat fogadhat el a túlzott 
egyensúlytalanság fennállásáról és az 
érintett tagállamnak a megfelelő korrekciós 
intézkedések meghozatalára történő 
felszólításáról. Az ajánlások kitérnek az 
egyensúlytalanságok jellegére és 
részletesen meghatározzák a meghozandó
korrekciós intézkedéseket, valamint azt a 

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

meghozandó korrekciós intézkedéseket, 
valamint azt a határidőt, amelyen belül az 
érintett tagállamnak végre kell hajtania 
ezeket a korrekciós intézkedéseket. A 
Tanács az EUMSz. 121. cikkének (4) 
bekezdése szerint nyilvánosságra hozza az 
ajánlásait.

Or. en

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás39

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A gazdasági körülmények változása 
esetén a Tanács a Bizottság javaslata 

4. A gazdasági körülmények változása 
esetén a Tanács a Bizottság javaslata 
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alapján a 7. cikkben meghatározott 
eljárással összhangban módosíthatja az 
ugyanezen cikk szerint elfogadott 
ajánlásokat. Az érintett tagállam ezután 
módosított korrekciós intézkedési tervet 
nyújt be, amelyet a 8. cikkben leírt eljárás 
szerint értékelnek.

alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően a 7. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban módosíthatja az ugyanezen 
cikk szerint elfogadott ajánlásokat. Az 
érintett tagállam ezután módosított 
korrekciós intézkedési tervet nyújt be, 
amelyet a 8. cikkben leírt eljárás szerint 
értékelnek.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
-12 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12 cikk
A felhatalmazás gyakorlása

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

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
-12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12a. cikk
A felhatalmazás visszavonása

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

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
-12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-12b. cikk
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktus ellen

1. Az Európai Parlament illetve a Tanács 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadásától számított három hónapos 
határidőn belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett időszak 
három hónappal meghosszabbodik.
2. Ha az (1) bekezdésben említett határidő 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust ki kell 
hirdetni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és az a benne megállapított 
napon hatályba lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kihirdethető az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és hatályba léphet e határidő 
lejárta előtt, amennyiben mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács tájékoztatja a 
Bizottságot azon szándékáról, hogy nem 
emel ellene kifogást.
3. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett 
határidőn belül kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, akkor az nem lép hatályba. Az 
EUMSz. 296. cikkével összhangban a 
kifogást emelő intézmény megindokolja a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szembeni kifogását.

Or. en


