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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

2010. szeptember 29-én a Bizottság jogalkotási csomagot terjesztett elő, amelynek célja a 
gazdaságirányítás megerősítése az EU-ban és az euróövezetben. 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 euróövezetben felmerülő 
makrogazdasági egyenlőtlenségek feltárására és kezelésére vonatkozik. 

A Bizottság az javasolja, hogy erősítsék meg a Stabilitási és Növekedési Paktumnak a 
tagállamok részéről történő betartását, valamint mélyítsék el a költségvetés-politikai 
koordinációt. A Stabilitási és Növekedési Paktum ún. prevenciós ága értelmében a hatályos, a 
költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről 
és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendeletet módosítják annak elérése érdekében, hogy 
a tagállamok „prudens” költségvetési politikát folytassanak a jó időkben, hogy ezáltal 
bebiztosíthassák magukat a rossz időkre.  Ezen túlmenően az ún. korrekciós ág keretében is 
javasolják az 1467/97/EK rendelet módosításait a „túlzott hiány esetén követendő eljárás 
végrehajtása” tekintetében, azzal a céllal, hogy az adósság alakulását szorosabban nyomon 
kövessék és a hiányok alakulásával azonos platformra helyezzék.

Emellett egy irányelvre tesznek javaslatot a tagállamok költségvetési kereteire vonatkozó 
követelmények bevezetéséről, mégpedig a költségvetési felelősségvállalás ösztönzése 
érdekében oly módon, hogy minimumkövetelményeket állapítanak meg a nemzeti 
költségvetési keretekre nézve, valamint gondoskodnak arról, hogy azok összhangban állnak a 
Szerződés szerinti kötelezettségekkel. Annak érdekében, hogy támogassa a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és korrekciós ágában végbemenő változásokat, a Bizottság 
egyúttal javasolta az érvényesítési mechanizmusok megerősítését az euróövezethez tartózó 
tagállamok számára.

Észrevételek

Ez a véleménytervezet a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet 
módosítására irányuló bizottsági javaslattal foglalkozik. Az előadó egyetért azzal, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktum – mind prevenciós, mind pedig korrekciós ágában –
kudarcot vallott, és reformra szorul.  A reformnak a Stabilitási és Növekedési Paktum 
fennállása óta eltelt évek során – és többek között a jelenlegi gazdasági és társadalmi válság 
idején – szerzett tapasztalatokon kell alapulnia. Az előadó azonban úgy véli, hogy a Stabilitási 
és Növekedési Paktum prevenciós ágának reformjára vonatkozó bizottsági javaslat több 
szempontból is hiányos, ezért módosításokat javasol az alábbi fő szempontok kezelésére:  

- A költségvetési felügyeletre, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletére és összehangolására 
vonatkozó uniós keretet ki kell szélesíteni oly módon, hogy az magában foglalja a 
foglalkoztatási és szociális szempontokat is. Ezért a felügyeleti keret prevenciós ágát 
jogalapként a Szerződés 148. cikkével kell kiegészíteni. 

– A fentiekhez kapcsolódóan a tagállamoknak saját stabilitási és konvergenciaprogramjaik 
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előterjesztésekor, valamint e programok vizsgálata során a Szerződés 148. cikkén alapuló 
eszközöket – különösen a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokat –
kell figyelembe venniük. Ezért a Foglalkoztatási Bizottságot (EMCO) és a Szociális Védelmi 
Bizottságot (SPC) valamennyi vonatkozó felügyeleti eljárásba aktívan be kell vonni.

- A stabilitási és konvergenciaprogramok többoldalú felügyeletét az európai szemeszter 
részeként kell elvégezni, amelynek szerepelnie kell a rendeletben, és azt a makrogazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek felügyeletével, valamint a gazdaságpolitikákra vonatkozó átfogó 
iránymutatások és a foglalkoztatási politikákra vonatkozó iránymutatások végrehajtásának 
vizsgálatával együtt kell lefolytatni.

- A tagállamok stabilitási és konvergenciaprogramjainak információkat kell tartalmazniuk 
arról, hogy a tagállamok költségvetési célkitűzései összhangban állnak-e az EU növekedési és 
munkahely-teremtési stratégiájával – amilyen például az Európa 2020 stratégia –, és 
különösen az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokkal és a foglalkoztatáspolitikai 
iránymutatásokkal.

– A rendeletben meghatározott költségvetési politikától – amelyet az előadó inkább 
hatékonynak, semmint prudensnek kíván nevezni, ez utóbbi meghatározásának hiányában –
való eltérést nemcsak súlyos gazdasági, hanem társadalmi visszaesés esetén is lehetővé kell 
tenni.

– A strukturális reformokat végrehajtó tagállamok azzal kapcsolatos lehetőségét, hogy 
eltérjenek saját középtávú költségvetési célkitűzéseiktől, nem szabadna az egyes modellek 
előmozdítására irányuló nyugdíjreformokhoz kötni. Ezt a lehetőséget inkább olyan 
strukturális reformokat végrehajtó tagállamok számára kell biztosítani, amelyek hozzájárulnak 
a munkahelyek megőrzéséhez vagy a munkahelyteremtéshez, valamint a szegénység 
csökkentéséhez.

Végezetül az előadó rendkívül fontosnak tartja, hogy a gazdaságirányítás megerősítése kéz a 
kézben járjon az európai irányítás demokratikus legitimitásának megszilárdításával. E 
tekintetben a felügyeleti eljárás egészében meg kell erősíteni az Európai Parlament szerepét. 
Emellett pedig a szociális partnerekkel folytatott rendszeres konzultáció, valamint a nemzeti 
parlamentek fokozottabb részvétele is egy hiteles és átlátható felügyeleti keret szükséges 
előfeltételét képezi.

MÓDOSÍTÁS

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 bevezető hivatkozás
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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 121. cikke (6) 
bekezdésére,

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

   (1a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben (EUMSz.) előírt koordinált 
foglalkoztatási stratégia kidolgozása 
érdekében a tagállamoknak és az Uniónak 
tiszteletben kell tartaniuk a képzett, 
szakképzett és alkalmazkodásra képes 
munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni tudó 
munkaerőpiacok előmozdításának 
vezérelveit.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Stabilitási és Növekedési Paktum az 
árstabilitás és a dinamikus, fenntartható, 
pénzügyi stabilitással alátámasztott és a 
munkahelyteremtéshez vezető növekedés 
eszközeként a rendezett államháztartás 
célkitűzésén alapul.

A Stabilitási és Növekedési Paktum az 
árstabilitás és a dinamikus, fenntartható, 
pénzügyi stabilitással alátámasztott és a 
munkahelyteremtéshez vezető növekedés 
eszközeként a rendezett államháztartás 
célkitűzésén alapul, és annak ezért 
fokoznia kell az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre irányuló, hosszú 
távú befektetéseket.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
végrehajtása során szerzett tapasztalat 
fényében a stabilitási és 
konvergenciaprogramok tartalmát és 
vizsgálatuk kritériumait tovább kell 
módosítani.

A Stabilitási és Növekedési Paktum 
végrehajtása során szerzett tapasztalat 
fényében a stabilitási és 
konvergenciaprogramok tartalmát és 
vizsgálatuk kritériumait tovább kell 
módosítani, különösen annak a 
növekedéshez és munkahelyteremtéshez 
való hozzájárulása tekintetében.
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Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gazdaságirányítás megerősítésének 
kéz a kézben kell járnia az uniós 
gazdaságirányítás demokratikus 
legitimitásának megszilárdításával, ami az 
Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek szorosabb és jobban időzített 
részvételével érhető el a gazdaságpolitikák 
koordinálására irányuló eljárásokban, 
teljes körűen élve az EUMSz.-ben előírt 
eszközökkel, különösen a tagállamok és az 
Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó 
átfogó iránymutatásokkal és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokkal.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségvetési egyenlegre vonatkozó 
középtávú költségvetési célkitűzés 
betartása lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy a GDP 3%-ában 
meghatározott referenciaérték tekintetében 
biztonsági tartalékkal rendelkezzenek 
annak érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és legyen 
költségvetési mozgásterük, különös 
tekintettel az állami beruházási 

A költségvetési egyenlegre vonatkozó 
középtávú költségvetési célkitűzés 
betartása lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy a GDP 3%-ában 
meghatározott referenciaérték tekintetében 
biztonsági tartalékkal rendelkezzenek 
annak érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és legyen 
költségvetési mozgásterük, különös 
tekintettel az állami beruházási 
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szükségletekre. szükségletekre, amelyekkel elérhetők az 
Unió növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzései.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Tanácsnak a stabilitási programok 
és a konvergenciaprogramok – különösen 
azok középtávú költségvetési 
célkitűzéseinek vagy e célkitűzések 
megvalósítását elősegítő, célzott 
korrekciós pályák – vizsgálata és 
felügyelete során figyelembe kell vennie 
az egyes tagállamok gazdaságának 
lényeges ciklikus és strukturális 
jellemzőit, valamint azoknak a többi 
tagállamot érintő továbbgyűrűző hatásait.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A középtávú költségvetési célkitűzés 
elérésére és fenntartására vonatkozó 
kötelezettséget a prudens költségvetési 
politika elveinek meghatározása révén 
kell alkalmazni.

törölve

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A teljes költségvetési ciklusra 
vonatkozó költségvetési politika 
kiegyensúlyozott megközelítését kell 
megvalósítani a gazdaságilag kedvező 
időszakokban tanúsított fokozott 
költségvetési fegyelem révén, azzal a 
céllal, hogy lehetővé tegyék a 
kontraciklikus politikákat, valamint 
fokozatosan teljesítsék a középtávú 
költségvetési célkitűzéseket. A középtávú 
költségvetési célkitűzések elérése lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy 
megbirkózzanak a szokásos ciklikus 
ingadozásokkal, miközben a költségvetési 
hiányt a GDP 3%-ában meghatározott 
referenciaérték alatt tartják, és biztosítják 
a költségvetési fenntarthatóság irányába
történő gyors elmozdulást. Mindezt 
figyelembe véve a középtávú költségvetési 
célkitűzésnek teret kell hagynia a 
költségvetési manőverezésre, különösen az 
Unió növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzéseinek elérésére 
szolgáló állami beruházásokra.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
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iránti nemzeti felelősségvállalás növelése 
érdekében a nemzeti költségvetési 
kereteket teljes egészében az Unióban 
megvalósuló többoldalú felügyelethez 
kapcsolódó célkitűzésekhez kell igazítani, 
és különösen az európai szemeszterhez, 
amellyel összefüggésben a nemzeti 
parlamenteket és minden más érdekelt 
felet – kiváltképpen a szociális partnereket 
– időben tájékoztatni kell és megfelelően 
be kell vonni.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A prudens költségvetési politika azt 
jelenti, hogy az államháztartási kiadások 
növekedésének mértéke általában nem lépi 
túl a GDP-növekedés prudens középtávú 
mértékét, az ezt a mértéket túllépő 
kiadásnövekedést az államháztartási 
bevételek diszkrecionális növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

(9) A hatékony költségvetési politika azt 
jelenti, hogy az államháztartási kiadások 
növekedésének mértéke általában nem lépi 
túl a GDP-növekedés hatékony középtávú 
mértékét, az ezt a mértéket túllépő 
kiadásnövekedést az államháztartási 
bevételek diszkrecionális növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Általános jellegű, súlyos gazdasági (10) Súlyos gazdasági vagy társadalmi
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visszaesés esetén lehetővé kell tenni a 
prudens költségvetési politikától való 
átmeneti eltérést a gazdaság élénkítésének 
elősegítése érdekében.

visszaesés esetén lehetővé kell tenni a 
hatékony költségvetési politikától való 
átmeneti eltérést a gazdaság élénkítésének 
elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A prudens költségvetési politikától 
való jelentős eltérés esetén 
figyelmeztetésben kell részesíteni az 
érintett tagállamot, abban az esetben pedig, 
ha a jelentős eltérés tartósan fennáll vagy 
különösen súlyos, ajánlást kell tenni az 
érintett tagállamnak a szükséges korrekciós 
intézkedések megtételére.

(11) A hatékony költségvetési politikától 
való jelentős eltérés esetén 
figyelmeztetésben kell részesíteni az 
érintett tagállamot, abban az esetben pedig, 
ha a jelentős eltérés tartósan fennáll vagy 
különösen súlyos, ajánlást kell tenni az 
érintett tagállamnak a szükséges korrekciós 
intézkedések megtételére.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A részt vevő tagállamokra 
vonatkozóan az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének való megfelelés 
biztosítása érdekében egy meghatározott 
érvényesítési mechanizmust kell létrehozni 
a Szerződés 136. cikke alapján olyan 
esetekre, amikor a prudens költségvetési 
politikától való tartós és jelentős eltérés 
fennáll.

(12) A részt vevő tagállamokra 
vonatkozóan az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének való megfelelés 
biztosítása érdekében egy meghatározott 
érvényesítési mechanizmust kell létrehozni 
a Szerződés 136. cikke alapján olyan 
esetekre, amikor a hatékony költségvetési 
politikától való tartós és jelentős eltérés 
fennáll.



PE454.656v01-00 12/38 PA\852013HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
1466/97/EK rendelet 
-2 a cikk (új) (az 1A szakasz előtt)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„-2a. cikk
A Tanács által végzett többoldalú 
felügyeletet az európai szemeszter 
(Szemeszter) részeként kell végrehajtani, 
összhangban a rendelet rendelkezéseivel, 
valamint azzal a követelménnyel, hogy a 
tagállamok közös érdekű ügynek tekintik 
gazdasági politikáikat és a foglalkoztatás 
előmozdítását, és e tekintetben politikáikat 
és fellépéseiket a Tanácson belül 
összehangolják, az EUMSz. 120. és 146. 
cikkében meghatározott célkitűzések 
szerint. 
A Szemeszter többek között az alábbiakból 
áll: a stabilitási és 
konvergenciaprogramok e rendelet 
szerinti többoldalú felügyeletéből, a 
makrogazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek …/2011/EU rendelet 
szerinti megelőzéséből és kiigazításából, 
az 1467/97/EK rendelet szerinti, túlzott 
hiány esetén követendő eljárásból, az 
EUMSz. 121. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások és a foglalkoztatási 
politikákra vonatkozó iránymutatások 
kidolgozásából – ez utóbbiakat a 
tagállamoknak az EUMSz. 148. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban figyelembe 
kell venniük –, továbbá ezen 
iránymutatások végrehajtásából, valamint 
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az Unió által meghatározott stratégia 
keretében tartott éves gazdasági és 
társadalmi csúcstalálkozókból eredő éves 
szakpolitikai irányvonalakból. 
Az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek megfelelően részt vesznek a 
Szemeszterben annak érdekében, hogy a 
meghozott döntésekkel kapcsolatban 
növeljék az átláthatóságot, a 
felelősségvállalást és 
elszámoltathatóságot. Az Európai 
Parlament megfelelő részvételének 
biztosítása érdekében 2011. december 31-
ig az Európai Parlamentnek, az Európai 
Tanácsnak, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak intézményközi 
megállapodást kell kötnie. Ezt az eljárási 
megállapodást háromévente 
felülvizsgálják, és adott esetben 
módosítják. 
Az EUMSz. 134. cikke alapján létrehozott 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal, az 
EUMSz. 150. cikke alapján létrehozott 
Foglalkoztatási Bizottsággal, valamint az 
EUMSz. 160. cikke alapján létrehozott
Szociális Védelmi Bizottsággal adott 
esetben konzultálnak. 
A lényeges érdekelt felekkel – különösen a 
szociális partnerekkel – a Szemeszter 
keretében konzultálnak valamennyi főbb 
szakpolitika meghatározásáról, amelyeket 
az uniós intézményeknek kell 
megvitatniuk.” 

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 – point 2 – point b – point i a (new)
1466/97/EK rendelet 
3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia.) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„(aa) a középtávú költségvetési 
célkitűzésnek a növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos uniós 
célkitűzésekkel, a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatásokkal, valamint a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokkal való 
összeegyeztethetőségét érintő 
információk;”

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont – ii pont
1466/97/EK rendelet 
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a program célkitűzéseinek elérése 
érdekében tett vagy javasolt költségvetési 
és egyéb gazdaságpolitikai intézkedések 
mennyiségi értékelését, amely tartalmazza 
a közvetlen, hosszú távú 
költségmegtakarítást – többek között a 
potenciális növekedés fokozása révén –
eredményező jelentős strukturális reformok 
költség-haszon elemzését is;

c) a program célkitűzéseinek elérése 
érdekében tett vagy javasolt költségvetési 
és egyéb gazdaságpolitikai intézkedések 
mennyiségi értékelését, amely tartalmazza 
a jelentős strukturális reformok költség-
haszon elemzését is, amely reformokkal 
elérhetők az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos célkitűzései;

Or. en
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
1466/97/EK rendelet 
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett, az államháztartási egyenleg és az 
adósságarány változására, az 
államháztartási kiadások növekedésére, az 
államháztartási bevételek változatlan 
politika figyelembevételével tervezett 
növekedésére, a tervezett diszkrecionális 
bevételi intézkedésekre, valamint a főbb 
gazdasági feltételezésekre vonatkozó 
információk összeállítása évente történik, 
és lefedi az előző évet, a folyó évet és 
legalább a következő három évet.

3. A (2) bekezdés a), aa) és b) pontjában 
említett, az államháztartási egyenleg és az 
adósságarány változására, az 
államháztartási kiadások növekedésére és 
annak az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek végrehajtásához történő 
hozzájárulására, az államháztartási 
bevételek változatlan politika 
figyelembevételével tervezett 
növekedésére, a tervezett diszkrecionális 
bevételi intézkedésekre, valamint a főbb
gazdasági feltételezésekre vonatkozó 
információk összeállítása évente történik, 
és lefedi az előző évet, a folyó évet és 
legalább a következő három évet.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.  A Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság értékelése alapján a Tanács a 
Szerződés 121. cikke értelmében a 
többoldalú felügyelet keretében 
megvizsgálja az érintett tagállamok által 
benyújtott középtávú költségvetési 
célkitűzést, értékeli, hogy a program 
alapját képező közgazdasági feltételezések 
reálisak-e, a középtávú költségvetési 

1.  A Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság és a 
Szociális Védelmi Bizottság értékelése 
alapján a Tanács az EUMSz. 121. cikke 
értelmében a többoldalú felügyelet,
valamint az EUMSz. 148. cikkével 
összhangban a foglalkoztatási politikák 
végrehajtásának vizsgálata keretében 
megvizsgálja az érintett tagállamok által 
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célkitűzéshez vezető korrekciós pálya 
megfelelő-e, és a korrekciós pálya 
tiszteletben tartása érdekében tett vagy 
javasolt intézkedések elegendőek-e a 
középtávú költségvetési célkitűzésnek a 
ciklus alatt történő eléréséhez.

benyújtott középtávú költségvetési 
célkitűzést, értékeli, hogy a program 
alapját képező közgazdasági feltételezések 
reálisak-e, a középtávú költségvetési 
célkitűzéshez vezető korrekciós pálya 
megfelelő-e, és a korrekciós pálya 
tiszteletben tartása érdekében tett vagy 
javasolt intézkedések elegendőek-e a 
középtávú költségvetési célkitűzésnek a 
ciklus alatt történő eléréséhez.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által meghatározott, 
bármilyen természetű váratlan külső 
sokkhatás esetén a középtávú költségvetési 
célkitűzést a Tanács az érintett tagállam 
kérésére vagy a Bizottság javaslata 
alapján módosíthatja.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A középtávú költségvetési célkitűzéshez 
vezető korrekciós pálya értékelése során a 
Tanács megvizsgálja, hogy az érintett 
tagállam elérte-e a középtávú költségvetési 

A középtávú költségvetési célkitűzéshez 
vezető korrekciós pálya értékelése során a 
Tanács megvizsgálja, hogy az érintett 
tagállam elérte-e a középtávú költségvetési 
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célkitűzésének teljesítéséhez szükséges, az 
egyszeri és egyéb átmeneti intézkedésektől 
mentes, ciklikusan kiigazított költségvetési 
egyenlegre vonatkozó megfelelő éves 
javulást, a GDP 0,5%-át véve viszonyítási 
alapul. A magas adósságszinttel és/vagy 
túlzott makrogazdasági 
egyensúlytalansággal rendelkező 
tagállamok esetében a Tanács 
megvizsgálja, hogy az egyszeri és egyéb 
átmeneti intézkedésektől mentes, 
ciklikusan kiigazított költségvetési 
egyenleg éves javulása magasabb-e a GDP 
0,5%-ánál. A Tanács figyelembe veszi, 
hogy a gazdaságilag kedvező időszakokban 
sor került-e fokozottabb korrekciós 
erőfeszítésekre, míg gazdaságilag 
kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések 
korlátozottabbak lehetnek.

célkitűzésének teljesítéséhez szükséges, az 
egyszeri és egyéb átmeneti intézkedésektől 
mentes, ciklikusan kiigazított költségvetési 
egyenlegre vonatkozó megfelelő éves 
javulást, a GDP 0,5%-át véve viszonyítási 
alapul. A magas adósságszinttel és/vagy 
túlzott makrogazdasági és társadalmi 
egyensúlytalansággal rendelkező 
tagállamok esetében a Tanács 
megvizsgálja, hogy az egyszeri és egyéb 
átmeneti intézkedésektől mentes, 
ciklikusan kiigazított költségvetési 
egyenleg éves javulása eléri-e legalább a 
GDP 0,5%-át. A Tanács figyelembe veszi, 
hogy a gazdaságilag kedvező időszakokban 
sor került-e fokozottabb korrekciós 
erőfeszítésekre, míg gazdaságilag 
kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések 
korlátozottabbak lehetnek.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1–- point 4
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A középtávú költségvetési célkitűzés 
eredményes megvalósításának és 
fenntartásának biztosítása érdekében a 
Tanács ellenőrzi, hogy az államháztartási 
kiadások növekedési pályája a 
bevételoldalon tett vagy tervezett 
intézkedések hatásával összefüggésben 
tekintve összhangban van-e a prudens
költségvetési politikával.

A középtávú költségvetési célkitűzés 
eredményes megvalósításának és 
fenntartásának biztosítása érdekében a 
Tanács ellenőrzi, hogy az államháztartási 
kiadások növekedési pályája a 
bevételoldalon tett vagy tervezett 
intézkedések hatásával összefüggésben 
tekintve összhangban van-e a hatékony 
költségvetési politikával, valamint az Unió 
növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzéseivel.

Or. en
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési politika akkor tekinthető 
prudensnek és ezáltal a középtávú 
költségvetési célkitűzés megvalósítását és 
hosszú távú fenntartását elősegítőnek, ha 
teljesülnek a következő feltételek:

A költségvetési politika akkor tekinthető 
hatékonynak és ezáltal a középtávú 
költségvetési célkitűzés megvalósítását és 
hosszú távú fenntartását elősegítőnek, ha 
teljesülnek a következő feltételek:

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

azon tagállamok esetében, amelyek már 
megvalósították középtávú költségvetési 
célkitűzésüket, az éves kiadásnövekedés 
nem lépi túl a GDP-növekedés prudens 
középtávú mértékét, kivéve, ha a túllépést 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
ellensúlyozzák;

a) azon tagállamok esetében, amelyek már
megvalósították középtávú költségvetési 
célkitűzésüket, amennyiben az általuk 
választott költségvetési politika megfelel 
az EUMSz. vonatkozó rendelkezéseinek és 
ennek a rendeletnek;

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon tagállamok esetében, amelyek még b) azon tagállamok esetében, amelyek még 
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nem valósították meg középtávú 
költségvetési célkitűzésüket, az éves 
kiadásnövekedés nem lép túl egy, a GDP-
növekedés prudens középtávú mértéke 
alatti mértéket, kivéve, ha a túllépést 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
ellensúlyozzák. Azt a mértéket, amellyel az 
államháztartási kiadások növekedési rátája 
elmarad a GDP-növekedés prudens
középtávú mértékétől, úgy kell 
meghatározni, hogy a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez vezető 
megfelelő korrekció biztosított legyen;

nem valósították meg középtávú 
költségvetési célkitűzésüket, az éves 
kiadásnövekedés nem lépi túl a GDP-
növekedés hatékony középtávú mértékét, 
kivéve, ha a túllépést diszkrecionális 
bevételi intézkedések ellensúlyozzák. Azt a 
mértéket, amellyel az államháztartási 
kiadások növekedési rátája eltér a GDP-
növekedés hatékony középtávú mértékétől, 
úgy kell meghatározni, hogy a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez vezető 
megfelelő korrekció biztosított legyen;

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c)az államháztartási bevételi tételek 
diszkrecionális csökkentését vagy 
kiadáscsökkentés ellensúlyozza, vagy 
egyéb államháztartási bevételi tételek 
diszkrecionális növelése, vagy mindkettő.

c) azon tagállamok esetében, amelyek még 
nem valósították meg középtávú 
költségvetési célkitűzéseiket, az 
államháztartási bevételi tételek 
diszkrecionális csökkentését vagy 
kiadáscsökkentés ellensúlyozza, vagy 
egyéb államháztartási bevételi tételek 
diszkrecionális növelése, vagy mindkettő.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prudens középtávú növekedést 
rendszeres időközönként frissített, tíz évet 
átfogó előrejelzések alapján kell értékelni.

A hatékony középtávú növekedést 
rendszeres időközönként frissített, tíz évet 
átfogó előrejelzések alapján kell értékelni.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető 
korrekciós pályája meghatározásakor, 
amelyek még nem érték el ezt a célt, 
valamint a középtávú célkitűzést már elért 
országoknak ezen célkitűzéstől való 
átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a 
Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra 
vonatkozó referenciaérték tekintetében 
megfelelő biztonsági tartalék áll 
rendelkezésre, illetve a költségvetés 
helyzete az elvárások szerint a program 
időtartama alatt visszatér a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez – figyelembe 
veszi azon jelentős strukturális reformok 
végrehajtását, amelyek, többek között a 
potenciális növekedés fokozása révén, 
közvetlen hosszú távú 
költségmegtakarítást eredményeznek, és 
ezáltal az államháztartás hosszú távú 
fenntarthatóságát igazolhatóan 
befolyásolják.

Azon tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető 
korrekciós pályája meghatározásakor, 
amelyek még nem érték el ezt a célt, 
valamint a középtávú célkitűzést már elért 
országoknak ezen célkitűzéstől való 
átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a 
Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra 
vonatkozó referenciaérték tekintetében 
megfelelő biztonsági tartalék áll 
rendelkezésre, illetve a költségvetés 
helyzete az elvárások szerint a program 
időtartama alatt visszatér a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez – figyelembe 
veszi azon strukturális reformok 
végrehajtását, amelyekkel elérhetők az 
Unió növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzései.

Or. en
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges figyelmet kell fordítani a több
pilléren alapuló – egy kötelező, 
tőkefedezeti pillért is magában foglaló –
rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő – az 
államilag irányított pillér reformjának 
nettó költségét tükröző – eltérést, azzal a 
feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a 
hiányra vonatkozó referenciaérték 
tekintetében megfelelő biztonsági tartalék 
áll rendelkezésre. 

Különleges figyelmet kell fordítani az 
említett reformoknak a munkahely-
megőrzéshez vagy -teremtéshez, valamint 
a szegénység csökkentéséhez történő 
hozzájárulására. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő 
eltérést. 

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 –- point 4
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 8 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács megvizsgálja továbbá, hogy a 
stabilitási program tartalma elősegíti-e az 
euroövezeten belüli tartós konvergencia 
elérését, a gazdaságpolitikák szorosabb 
összehangolását, és hogy az érintett 
tagállamok gazdaságpolitikái megfelelnek-
e a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 
iránymutatásoknak.

A Tanács megvizsgálja továbbá, hogy a 
stabilitási program tartalma elősegíti-e az 
euroövezeten belüli tartós konvergencia 
elérését, a gazdaságpolitikák szorosabb 
összehangolását, és hogy az érintett 
tagállamok gazdaságpolitikái megfelelnek-
e az EUMSz. 9. cikkének – különös 
tekintettel a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítására, a megfelelő 
szociális biztonság biztosítására, valamint 
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a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
–, továbbá az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 
iránymutatásoknak, valamint a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásoknak.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés – 9 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

A súlyos gazdasági vagy társadalmi 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett költségvetési politika jelentette 
korrekciós pályától.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont 
1466/97/EK rendelet 
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Tanács a stabilitási program 
vizsgálatát a program benyújtásától 
számítva legfeljebb három hónapon belül 
elvégzi. A Tanács a Bizottságtól kapott 
ajánlás alapján, és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsággal folytatott konzultációt 

2. A Tanács a stabilitási program 
vizsgálatát a program benyújtásától 
számítva legfeljebb három hónapon belül 
elvégzi. A Tanács a Bizottságtól kapott 
ajánlás alapján, és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsággal, a Foglalkoztatási 
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követően szükség esetén véleményezi a 
programot. Ha a Tanács a Szerződés 121. 
cikkével összhangban megállapítja, hogy a 
program célkitűzéseit és tartalmát –
különös tekintettel a prudens költségvetési 
politikára – meg kell erősíteni, a Tanács 
saját véleménye alapján felkéri az érintett 
tagállamot, hogy módosítsa programját.

Bizottsággal és a Szociális Védelmi 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően szükség esetén véleményezi a 
programot. Ha a Tanács az EUMSz. 9. és
121. cikkével összhangban megállapítja, 
hogy a program célkitűzéseit és tartalmát –
különös tekintettel a hatékony
költségvetési politikára – meg kell 
erősíteni, a Tanács saját véleménye alapján 
felkéri az érintett tagállamot, hogy 
módosítsa programját.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont 
1466/97/EK rendelet 
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Szerződés 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a többoldalú 
felügyelet részeként a Tanács a részt vevő 
tagállamok által nyújtott információk, 
valamint a Bizottság és a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság értékelése alapján 
figyelemmel kíséri a stabilitási programok 
végrehajtását, különös tekintettel a 
költségvetési egyenlegnek a középtávú 
költségvetési célkitűzéstől vagy az ahhoz 
vezető megfelelő korrekciós pályától való 
tényleges vagy várható jelentős eltérésének 
megállapítására, amely a prudens
költségvetési politikától való eltérésekből 
ered. 

1. A Szerződés 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a többoldalú 
felügyelet részeként a Tanács a részt vevő 
tagállamok által nyújtott információk, 
valamint a Bizottság, a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság, a Foglalkoztatási 
Bizottság és a Szociális Védelmi Bizottság
értékelése alapján figyelemmel kíséri a 
stabilitási programok végrehajtását, 
különös tekintettel a költségvetési 
egyenlegnek a középtávú költségvetési 
célkitűzéstől vagy az ahhoz vezető 
megfelelő korrekciós pályától való 
tényleges vagy várható jelentős eltérésének 
megállapítására, amely a hatékony 
költségvetési politikától való eltérésekből 
ered. 

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont 
1466/97/EK rendelet 
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének 
negyedik albekezdésében említett prudens
költségvetési politikától való jelentős 
eltérés esetén, és a túlzott hiány 
kialakulásának megakadályozása 
érdekében a Bizottság a Szerződés 121. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban 
figyelmeztetésben részesítheti az érintett 
tagállamot.

2. Az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének 
negyedik albekezdésében említett 
hatékony költségvetési politikától való 
jelentős eltérés esetén, és a túlzott hiány 
vagy többlet kialakulásának 
megakadályozása érdekében a Bizottság a 
Szerződés 121. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban figyelmeztetésben részesítheti 
az érintett tagállamot.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont 
1466/97/EK rendelet 
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prudens költségvetési politikától való 
eltérés akkor tekintendő jelentősnek, ha 
bekövetkeznek a következő feltételek: a 
prudens költségvetési politikával 
összhangban lévő kiadásnövekedés 
túllépése, amelyet nem ellensúlyoznak 
diszkrecionális bevételnövelő 
intézkedések; vagy diszkrecionális 
bevételcsökkentő intézkedések, amelyeket 
nem ellensúlyoz kiadáscsökkentés; 
valamint az eltérésnek az államháztartási 
egyenlegre gyakorolt teljes hatása legalább 
a GDP 0,5%-a egyetlen éven belül, vagy 
legalább a GDP 0,25%-a átlagosan két 
egymást követő évben. 

A hatékony költségvetési politikától való 
eltérés akkor tekintendő jelentősnek, ha 
bekövetkeznek a következő feltételek: a 
hatékony költségvetési politikával 
összhangban lévő kiadásnövekedés 
túllépése, amelyet nem ellensúlyoznak 
diszkrecionális bevételnövelő 
intézkedések; vagy diszkrecionális 
bevételcsökkentő intézkedések, amelyeket 
nem ellensúlyoz kiadáscsökkentés; 
valamint az eltérésnek az államháztartási 
egyenlegre gyakorolt teljes hatása legalább 
a GDP 0,5%-a egyetlen éven belül, vagy 
legalább a GDP 0,25%-a átlagosan két 
egymást követő évben. 
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont 
1466/97/EK rendelet 
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eltérés figyelmen kívül hagyható, ha az 
érintett tagállam jelentősen túlteljesítette
középtávú költségvetési célkitűzését, 
figyelembe véve, hogy fennáll-e túlzott 
makrogazdasági egyensúlytalanság, és ha a 
stabilitási programban meghatározott 
költségvetési tervek nem veszélyeztetik e 
célkitűzést a programidőszakban.

Az eltérés figyelmen kívül hagyható, ha az 
érintett tagállam elérte középtávú 
költségvetési célkitűzését, figyelembe 
véve, hogy fennáll-e túlzott
makrogazdasági és társadalmi
egyensúlytalanság, és ha a stabilitási 
programban meghatározott költségvetési 
tervek nem veszélyeztetik e célkitűzést a 
programidőszakban.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont 
1466/97/EK rendelet 
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eltérés általános jellegű súlyos 
gazdasági visszaesés esetén is figyelmen 
kívül hagyható.

Az eltérés súlyos gazdasági vagy 
társadalmi visszaesés esetén is figyelmen 
kívül hagyható.

Or. en
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont 
1466/97/EK rendelet 
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Abban az esetben, ha a prudens
költségvetési politikától való eltérés 
tartósan fennáll vagy különösen súlyos, a 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján ajánlást 
tesz az érintett tagállamnak a szükséges 
korrekciós intézkedések megtételére. A 
Tanács, a Bizottság javaslata alapján 
ajánlását nyilvánosságra hozza.”

3. Abban az esetben, ha a hatékony 
költségvetési politikától való eltérés 
tartósan fennáll vagy különösen súlyos, a 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján ajánlást 
tesz az érintett tagállamnak a szükséges 
korrekciós intézkedések megtételére. A 
Tanács, a Bizottság javaslata alapján 
ajánlását nyilvánosságra hozza.”

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 – point 6 – point b – point i a (new)
1466/97/EK rendelet 
7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) A szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„(aa) a középtávú költségvetési 
célkitűzésnek a növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos uniós 
célkitűzésekkel, a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatásokkal, valamint a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokkal való 
összeegyeztethetőségét érintő 
információk;”

Or. en
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont – b pont – ii pont
1466/97/EK rendelet 
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a program célkitűzéseinek elérése 
érdekében tett vagy javasolt költségvetési 
és egyéb gazdaságpolitikai intézkedések 
mennyiségi értékelését, amely tartalmazza 
a közvetlen, hosszú távú 
költségmegtakarítást – többek között a 
potenciális növekedés fokozása révén –
eredményező jelentős strukturális reformok 
költség-haszon elemzését is;

c) a program célkitűzéseinek elérése 
érdekében tett vagy javasolt költségvetési 
és egyéb gazdaságpolitikai intézkedések 
mennyiségi értékelését, amely tartalmazza 
a jelentős strukturális reformok költség-
haszon elemzését is, amely reformokkal 
elérhetők az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos célkitűzései;

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont – c pont
1466/97/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett, az államháztartási egyenleg és az 
adósságarány változására, az 
államháztartási kiadások növekedésére, az 
államháztartási bevételek változatlan 
politika figyelembevételével tervezett 
növekedésére, a tervezett diszkrecionális 
bevételi intézkedésekre, valamint a főbb 
gazdasági feltételezésekre vonatkozó 
információk összeállítása évente történik, 
és lefedi az előző évet, a folyó évet és 
legalább a következő három évet.

3. A (2) bekezdés a), aa) és b) pontjában 
említett, az államháztartási egyenleg és az 
adósságarány változására, az 
államháztartási kiadások növekedésére és 
annak az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek végrehajtásához történő 
hozzájárulására, az államháztartási 
bevételek változatlan politika 
figyelembevételével tervezett 
növekedésére, a tervezett diszkrecionális 
bevételi intézkedésekre, valamint a főbb 
gazdasági feltételezésekre vonatkozó 
információk összeállítása évente történik, 
és lefedi az előző évet, a folyó évet és 
legalább a következő három évet.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság értékelése alapján a Tanács a 
Szerződés 121. cikke értelmében a 
többoldalú felügyelet keretében 
megvizsgálja az érintett tagállamok által 
benyújtott középtávú költségvetési 
célkitűzéseket, értékeli, hogy a program 
alapját képező közgazdasági feltételezések 
reálisak-e, a középtávú költségvetési 
célkitűzéshez vezető korrekciós pálya 
megfelelő-e, és a korrekciós pálya 
tiszteletben tartása érdekében tett és/vagy 
javasolt intézkedések elegendőek-e a 
középtávú költségvetési célkitűzésnek a 
ciklus alatt történő eléréséhez és a tartós 
konvergencia eléréséhez.

1. A Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság és a 
Szociális Védelmi Bizottság értékelése 
alapján a Tanács az EUMSz. 121. cikke 
értelmében a többoldalú felügyelet,
valamint az EUMSz. 148. cikkével 
összhangban a foglalkoztatási politikák 
végrehajtásának vizsgálata keretében 
megvizsgálja az érintett tagállamok által 
benyújtott középtávú költségvetési 
célkitűzést, értékeli, hogy a program 
alapját képező közgazdasági feltételezések 
reálisak-e, a középtávú költségvetési 
célkitűzéshez vezető korrekciós pálya 
megfelelő-e, és a korrekciós pálya 
tiszteletben tartása érdekében tett vagy 
javasolt intézkedések elegendőek-e a 
középtávú költségvetési célkitűzésnek a 
ciklus alatt történő eléréséhez.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által meghatározott, 
bármilyen természetű váratlan külső 
sokkhatás esetén a középtávú költségvetési 
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célkitűzést a Tanács az érintett tagállam 
kérésére vagy a Bizottság javaslata 
alapján módosíthatja.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács a középtávú költségvetési 
célkitűzéshez vezető korrekciós pálya 
értékelése során figyelembe veszi, hogy a 
gazdaságilag kedvező időszakokban sor 
került-e fokozottabb korrekciós 
erőfeszítésekre, míg gazdaságilag 
kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések 
korlátozottabbak lehetnek. A magas 
adósságszinttel és/vagy túlzott 
makrogazdasági egyensúlytalansággal 
rendelkező tagállamok esetében a Tanács 
megvizsgálja, hogy az egyszeri és egyéb 
átmeneti intézkedésektől mentes, 
ciklikusan kiigazított költségvetési 
egyenleg éves javulása magasabb-e a GDP 
0,5%-ánál. Az ERM2-tagállamok esetében 
a Tanács megvizsgálja, hogy az érintett 
tagállam elérte-e a középtávú költségvetési 
célkitűzésének teljesítéséhez szükséges, az 
egyszeri és egyéb átmeneti intézkedésektől 
mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegre 
vonatkozó megfelelő éves javulást, a GDP 
0,5%-át véve viszonyítási alapul. 

A Tanács a középtávú költségvetési 
célkitűzéshez vezető korrekciós pálya 
értékelése során figyelembe veszi, hogy a 
gazdaságilag kedvező időszakokban sor 
került-e fokozottabb korrekciós 
erőfeszítésekre, míg gazdaságilag 
kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések 
korlátozottabbak lehetnek. A magas 
adósságszinttel és/vagy túlzott 
makrogazdasági és társadalmi 
egyensúlytalansággal rendelkező 
tagállamok esetében a Tanács 
megvizsgálja, hogy az egyszeri és egyéb 
átmeneti intézkedésektől mentes, 
ciklikusan kiigazított költségvetési 
egyenleg éves javulása eléri-e legalább a 
GDP 0,5%-át. Az ERM2-tagállamok 
esetében a Tanács megvizsgálja, hogy az 
érintett tagállam elérte-e a középtávú 
költségvetési célkitűzésének teljesítéséhez 
szükséges, az egyszeri és egyéb átmeneti 
intézkedésektől mentes, ciklikusan 
kiigazított egyenlegre vonatkozó megfelelő 
éves javulást, a GDP 0,5%-át véve 
viszonyítási alapul. 

Or. en



PE454.656v01-00 30/38 PA\852013HU.doc

HU

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A középtávú költségvetési célkitűzés 
eredményes megvalósításának és 
fenntartásának biztosítása érdekében a 
Tanács ellenőrzi, hogy az államháztartási 
kiadások növekedési pályája a 
bevételoldalon tett vagy javasolt 
intézkedések hatásával összefüggésben 
tekintve összhangban van-e a prudens
költségvetési politikával.

A középtávú költségvetési célkitűzés 
eredményes megvalósításának és 
fenntartásának biztosítása érdekében a 
Tanács ellenőrzi, hogy az államháztartási 
kiadások növekedési pályája a 
bevételoldalon tett vagy javasolt 
intézkedések hatásával összefüggésben 
tekintve összhangban van-e a hatékony 
költségvetési politikával, valamint az Unió 
növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési politika akkor tekinthető 
prudensnek és ezáltal a középtávú 
költségvetési célkitűzés megvalósítását és 
hosszú távú fenntartását elősegítőnek, ha 
teljesülnek a következő feltételek:

A költségvetési politika akkor tekinthető 
hatékonynak és ezáltal a középtávú 
költségvetési célkitűzés megvalósítását és 
hosszú távú fenntartását elősegítőnek, ha 
teljesülnek a következő feltételek:

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

azon tagállamok esetében, amelyek már 
megvalósították középtávú költségvetési 
célkitűzésüket, az éves kiadásnövekedés 
nem lépi túl a GDP-növekedés prudens 
középtávú mértékét, kivéve, ha a túllépést 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
ellensúlyozzák;

a) azon tagállamok esetében, amelyek már 
megvalósították középtávú költségvetési 
célkitűzésüket, amennyiben az általuk 
választott költségvetési politika megfelel 
az EUMSz. vonatkozó rendelkezéseinek és 
ennek a rendeletnek;

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon tagállamok esetében, amelyek még 
nem valósították meg középtávú 
költségvetési célkitűzésüket, az éves 
kiadásnövekedés nem lép túl egy, a GDP-
növekedés prudens középtávú mértéke 
alatti mértéket, kivéve, ha a túllépést 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
ellensúlyozzák. Azt a mértéket, amellyel az 
államháztartási kiadások növekedési rátája 
elmarad a GDP-növekedés prudens
középtávú mértékétől, úgy kell 
meghatározni, hogy a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez vezető 
megfelelő korrekció biztosított legyen;

b) azon tagállamok esetében, amelyek még 
nem valósították meg középtávú 
költségvetési célkitűzésüket, az éves 
kiadásnövekedés nem lépi túl a GDP-
növekedés hatékony középtávú mértékét, 
kivéve, ha a túllépést diszkrecionális 
bevételi intézkedések ellensúlyozzák. Azt a 
mértéket, amellyel az államháztartási 
kiadások növekedési rátája eltér a GDP-
növekedés hatékony középtávú mértékétől, 
úgy kell meghatározni, hogy a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez vezető 
megfelelő korrekció biztosított legyen;

Or. en



PE454.656v01-00 32/38 PA\852013HU.doc

HU

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az államháztartási bevételi tételek 
diszkrecionális csökkentését vagy 
kiadáscsökkentés, vagy egyéb 
államháztartási bevételi tételek 
diszkrecionális növelése ellensúlyozza, 
vagy mindkettő. 

c) azon tagállamok esetében, amelyek még 
nem valósították meg középtávú 
költségvetési célkitűzéseiket, az 
államháztartási bevételi tételek 
diszkrecionális csökkentését vagy 
kiadáscsökkentés ellensúlyozza, vagy 
egyéb államháztartási bevételi tételek 
diszkrecionális növelése ellensúlyozza, 
vagy mindkettő. 

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prudens középtávú növekedést 
rendszeres időközönként frissített, tíz évet 
átfogó előrejelzések alapján kell értékelni.

A hatékony középtávú növekedést 
rendszeres időközönként frissített, tíz évet 
átfogó előrejelzések alapján kell értékelni.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető 
korrekciós pályája meghatározásakor, 
amelyek még nem érték el ezt a célt, 
valamint a középtávú célkitűzést már elért 
országoknak ezen célkitűzéstől való 
átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a 
Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra 
vonatkozó referenciaérték tekintetében 
megfelelő biztonsági tartalék áll 
rendelkezésre, illetve a költségvetés 
egyenlege a várakozások szerint a 
programidőszak alatt visszatér a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez – figyelembe 
veszi azon jelentős strukturális reformok 
végrehajtását, amelyek, többek között a 
potenciális növekedés fokozása révén, 
közvetlen hosszú távú 
költségmegtakarítást eredményeznek, és 
ezáltal az államháztartás hosszú távú 
fenntarthatóságát igazolhatóan 
befolyásolják.

Azon tagállamoknak a középtávú 
költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető 
korrekciós pályája meghatározásakor, 
amelyek még nem érték el ezt a célt, 
valamint a középtávú célkitűzést már elért 
országoknak ezen célkitűzéstől való 
átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a 
Tanács – azzal a feltétellel, hogy a hiányra 
vonatkozó referenciaérték tekintetében 
megfelelő biztonsági tartalék áll 
rendelkezésre, illetve a költségvetés 
egyenlege a várakozások szerint a 
programidőszak alatt visszatér a középtávú 
költségvetési célkitűzéshez – figyelembe 
veszi azon strukturális reformok 
végrehajtását, amelyekkel elérhetők az 
Unió növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzései.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges figyelmet kell fordítani a több
pilléren alapuló – egy kötelező, 
tőkefedezeti pillért is magában foglaló –
rendszer bevezetésére irányuló 
nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő – az 

Különleges figyelmet kell fordítani az 
említett reformoknak a munkahely-
megőrzéshez vagy -teremtéshez, valamint 
a szegénység csökkentéséhez történő 
hozzájárulására. Az ilyen reformokat 
végrehajtó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a középtávú költségvetési 
célkitűzésükhöz vezető korrekciós pályától 
vagy magától a célkitűzéstől történő 
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államilag irányított pillér reformjának 
nettó költségét tükröző – eltérést, azzal a 
feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a 
hiányra vonatkozó referenciaérték 
tekintetében megfelelő biztonsági tartalék 
áll rendelkezésre.

eltérést.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 8 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács megvizsgálja továbbá, hogy a 
konvergenciaprogram tartalma elősegíti-e a 
gazdaságpolitikák szorosabb 
összehangolását, és hogy az érintett 
tagállamok gazdaságpolitikái megfelelnek-
e a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 
iránymutatásoknak. Az ERM2 tagállamok 
esetében ezenkívül a Tanács megvizsgálja, 
hogy a konvergenciaprogram tartalma 
biztosítja-e az árfolyam-mechanizmusban 
való zökkenőmentes részvételt.

A Tanács megvizsgálja továbbá, hogy a 
konvergenciaprogram tartalma elősegíti-e a 
gazdaságpolitikák szorosabb 
összehangolását, és hogy az érintett 
tagállamok gazdaságpolitikái megfelelnek-
e az EUMSz. 9. cikkének – különös 
tekintettel a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítására, a megfelelő 
szociális biztonság biztosítására, valamint 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
–, továbbá az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 
iránymutatásoknak, valamint a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásoknak. Az ERM2 tagállamok 
esetében ezenkívül a Tanács megvizsgálja, 
hogy a konvergenciaprogram tartalma 
biztosítja-e az árfolyam-mechanizmusban 
való zökkenőmentes részvételt.

Or. en
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 1 bekezdés – 9 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett prudens költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

A súlyos gazdasági vagy társadalmi 
visszaesés időszakában engedélyezhető a 
tagállamok számára, hogy átmenetileg 
eltérjenek a negyedik albekezdésben 
említett hatékony költségvetési politika 
jelentette korrekciós pályától.

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont 
1466/97/EK rendelet 
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Tanács a konvergenciaprogram 
vizsgálatát a program benyújtásától 
számítva legfeljebb három hónapon belül 
elvégzi. A Tanács a Bizottságtól kapott 
ajánlás alapján, és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően szükség esetén véleményezi a 
programot. Ha a Tanács a Szerződés 121. 
cikkével összhangban megállapítja, hogy a 
program célkitűzéseit és tartalmát –
különös tekintettel a prudens költségvetési 
politikára – meg kell erősíteni, a Tanács 
saját véleménye alapján felkéri az érintett 
tagállamot, hogy módosítsa programját.

2. A Tanács a konvergenciaprogram 
vizsgálatát a program benyújtásától 
számítva legfeljebb három hónapon belül 
elvégzi. A Tanács a Bizottságtól kapott 
ajánlás alapján, és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsággal, a Foglalkoztatási 
Bizottsággal és a Szociális Védelmi 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően szükség esetén véleményezi a 
programot. Ha a Tanács az EUMSz. 9. és
121. cikkével összhangban megállapítja, 
hogy a program célkitűzéseit és tartalmát –
különös tekintettel a hatékony
költségvetési politikára – meg kell 
erősíteni, a Tanács saját véleménye alapján 
felkéri az érintett tagállamot, hogy 
módosítsa programját.

Or. en
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1–- point 9
1466/97/EK rendelet 
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Szerződés 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a többoldalú 
felügyelet részeként a Tanács az eltéréssel 
rendelkező tagállamok által nyújtott 
információk, valamint a Bizottság és a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
értékelése alapján figyelemmel kíséri a 
konvergenciaprogramok végrehajtását, 
különös tekintettel a költségvetési 
egyenlegnek a középtávú költségvetési 
célkitűzéstől vagy az ahhoz vezető 
megfelelő korrekciós pályától való 
tényleges vagy várható jelentős eltérésének 
megállapítására, amely a prudens
költségvetési politikától való eltérésekből 
ered.

1. Az EUMSz. 121. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a többoldalú 
felügyelet részeként a Tanács az eltéréssel 
rendelkező tagállamok által nyújtott 
információk, valamint a Bizottság, a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a 
Foglalkoztatási Bizottság és a Szociális 
Védelmi Bizottság értékelése alapján 
figyelemmel kíséri a 
konvergenciaprogramok végrehajtását, 
különös tekintettel a költségvetési 
egyenlegnek a középtávú költségvetési 
célkitűzéstől vagy az ahhoz vezető 
megfelelő korrekciós pályától való 
tényleges vagy várható jelentős eltérésének 
megállapítására, amely a hatékony 
költségvetési politikától való eltérésekből 
ered.

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont 
1466/97/EK rendelet 
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésének 
negyedik albekezdésében említett prudens
költségvetési politikától való jelentős 
eltérés esetén, és a túlzott hiány 
kialakulásának megakadályozása 
érdekében a Bizottság a Szerződés 121. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban 

2. Az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésének 
negyedik albekezdésében említett 
hatékony költségvetési politikától való 
jelentős eltérés esetén, és a túlzott hiány 
vagy többlet kialakulásának 
megakadályozása érdekében a Bizottság a 
Szerződés 121. cikkének (4) bekezdésével 
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figyelmeztetésben részesítheti az érintett 
tagállamot. 

összhangban figyelmeztetésben részesítheti 
az érintett tagállamot. 

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont 
1466/97/EK rendelet 
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prudens költségvetési politikától való 
eltérés akkor tekintendő jelentősnek, ha
bekövetkeznek a következő feltételek: a 
prudens költségvetési politikával 
összhangban lévő kiadásnövekedés 
túllépése, amelyet nem ellensúlyoznak 
diszkrecionális bevételnövelő 
intézkedések; vagy diszkrecionális 
bevételcsökkentő intézkedések, amelyeket 
nem ellensúlyoz kiadáscsökkentés; 
valamint az eltérésnek az államháztartási 
egyenlegre gyakorolt teljes hatása legalább 
a GDP 0,5%-a egyetlen éven belül, vagy 
legalább a GDP 0,25%-a átlagosan két 
egymást követő évben. 

A hatékony költségvetési politikától való
eltérés akkor tekintendő jelentősnek, ha 
bekövetkeznek a következő feltételek: a 
hatékony költségvetési politikával 
összhangban lévő kiadásnövekedés 
túllépése, amelyet nem ellensúlyoznak 
diszkrecionális bevételnövelő 
intézkedések; vagy diszkrecionális 
bevételcsökkentő intézkedések, amelyeket 
nem ellensúlyoz kiadáscsökkentés; 
valamint az eltérésnek az államháztartási 
egyenlegre gyakorolt teljes hatása legalább 
a GDP 0,5%-a egyetlen éven belül, vagy 
legalább a GDP 0,25%-a átlagosan két 
egymást követő évben.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont 
1466/97/EK rendelet 
10 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eltérés figyelmen kívül hagyható, ha az 
érintett tagállam jelentősen túlteljesítette
középtávú költségvetési célkitűzését, 
figyelembe véve, hogy fennáll-e túlzott 

Az eltérés figyelmen kívül hagyható, ha az 
érintett tagállam elérte középtávú 
költségvetési célkitűzését, figyelembe 
véve, hogy fennáll-e túlzott 
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makrogazdasági egyensúlytalanság, és ha a 
stabilitási programban meghatározott 
költségvetési tervek nem veszélyeztetik e 
célkitűzést a programidőszakban.

makrogazdasági vagy társadalmi
egyensúlytalanság, és ha a stabilitási 
programban meghatározott költségvetési 
tervek nem veszélyeztetik e célkitűzést a 
programidőszakban.

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont 
1466/97/EK rendelet 
10 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eltérés általános jellegű súlyos 
gazdasági visszaesés esetén is figyelmen 
kívül hagyható.

Az eltérés súlyos gazdasági vagy 
társadalmi visszaesés esetén is figyelmen 
kívül hagyható.

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont 
1466/97/EK rendelet 
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Abban az esetben, ha a prudens
költségvetési politikától való eltérés tartósan 
fennáll vagy különösen súlyos, a Tanács a 
Bizottság ajánlása alapján ajánlást tesz az 
érintett tagállamnak a szükséges korrekciós 
intézkedések megtételére. A Tanács, a 
Bizottság javaslata alapján ajánlását 
nyilvánosságra hozza.”

3. Abban az esetben, ha a hatékony 
költségvetési politikától való eltérés 
tartósan fennáll vagy különösen súlyos, a 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
ajánlást tesz az érintett tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére. A Tanács, a Bizottság 
javaslata alapján ajánlását nyilvánosságra 
hozza.”

Or. en


