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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.

A Bizottság a Stabilitási és Növekedési Paktum tagállamok általi betartásának megerősítését 
és a költségvetési politika összehangolásának elmélyítését javasolja. 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 akként módosítják, hogy biztosítsák azt, hogy a tagállamok 
prudens költségvetési politikát folytatnak a jó időkben, hogy kiépítsék a rossz időkhöz 
szükséges ütközőterületet.  Ezen túlmenően, az ún. korrekciós ág értelmében az 1467/97/EK 
rendelet „túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtására” vonatkozó módosításait annak 
biztosítása érdekében javasolják, hogy az adósság alakulását szorosabban kövessék nyomon 
és a hiányok alakulásával azonos platformra helyezzék.

Ezen túlmenően a tagállamok költségvetési kereteire vonatkozó követelmények bevezetéséről 
szóló irányelvet javasolnak a költségvetési felelősségvállalás ösztönzése érdekében azáltal, 
hogy a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó minimumkövetelményeket határoznak 
meg, és biztosítják, hogy azok összhangban vannak a Szerződés szerinti kötelezettségekkel. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós és korrekciós ágában zajló változások 
alátámasztására a Bizottság az euroövezetbeli tagállamok számára a végrehajtási 
mechanizmusok megerősítését is javasolta.

Észrevételek

Ez a véleménytervezet a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának 
felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló bizottsági 
javaslatra vonatkozik, amelyhez az előadó a következő főbb módosításokat javasolja:

– A költségvetési felügyeletet mindenkor az EU mindenek felett álló célkitűzéseire –
különösen az EUMSz. 9. cikkében szereplő, a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdításával, a megfelelő szociális biztonság biztosításával, valamint a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos követelményeire – figyelemmel kell végrehajtani.

– A költségvetési fegyelemmel kapcsolatos szabályok betartásának nyomon követése és az 
erre vonatkozó döntések meghozatala során különös figyelmet kell fordítani nemcsak a súlyos 
gazdasági, hanem a társadalmi visszaesésekre is, amelyek a kormányok pénzügyi helyzetére 
hatással lehetnek.

– A strukturális reformokat végrehajtó tagállamok számára meglévő azon lehetőséget, hogy 
saját középtávú költségvetési célkitűzéseiktől eltérjenek, nem a bizonyos modellek 
előmozdítására irányuló nyugdíjreformokhoz kell kötni. Ezt a lehetőséget inkább az olyan 
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strukturális reformokat végrehajtó tagállamok számára kell biztosítani, amelyek hozzájárulnak 
a munkahelyek megőrzéséhez vagy munkahelyteremtéshez, és a szegénység mérsékléséhez.

– 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.

– A gazdaságirányítás megerősítésének az európai irányítás demokratikus legitimációjának 
megerősítésével együtt kell járnia. E tekintetben a felügyeleti folyamat 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:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Szerződés rendelkezései szerint az Unión 
belül a tagállamok gazdaságpolitikáinak 
koordinációja feltételezi a következő 
irányadó elvek betartását: stabil árak, 
rendezett államháztartás és monetáris 
feltételek, valamint fenntartható fizetési 
mérleg.

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz.) rendelkezései szerint 
az Unión belül a tagállamok 
gazdaságpolitikáinak koordinációja 
feltételezi a következő irányadó elvek 
betartását: a foglalkoztatás és a társadalmi 
kohézió magas szintje, stabil árak, 
rendezett államháztartás és monetáris 
feltételek, valamint fenntartható fizetési 
mérleg. 

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a 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 foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 3

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. 

(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, és annak ezért 
fokoznia kell az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre irányuló, hosszú 
távú befektetéseket. 

Or. en
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Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A megerősített költségvetési 
felügyeleti keretnek ugyanakkor segítenie 
kell az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek elérésében, valamint – a 
gazdasági és társadalmi visszaesések 
idején – a gazdaság, a munkahelyek 
megóvása és a munkahelyteremtés, 
valamint a társadalmi kohézió 
ösztönzésére irányuló erőfeszítésekkel kell 
párosítani, az egyes tagállamok 
tekintetében fennálló egyedi prioritások és 
igények egyidejű tiszteletben tartása 
mellett.

Or. en

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A gazdaságirányítás megerősítésének 
az európai irányítás demokratikus 
legitimációjának megerősítésével kell 
együtt járnia, amelyet a gazdaságpolitikák 
összehangolására irányuló eljárásokban 
az EUMSz.-ban előírt eszközök –
különösen a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások – teljes körű 
alkalmazásával az Európai Parlament és 
a nemzeti parlamentek szorosabb és 
időszerűbb részvételén keresztül kell 
elérni.

Or. en



PA\852020HU.doc 7/17 PE454.658v01-00

HU

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A túlzott hiány megszüntetésére 
vonatkozóan kitűzött határidő
meghosszabbításának mérlegelése során 
külön figyelmet kell fordítani az általános 
jellegű súlyos gazdasági visszaesésre.

(12) A túlzott hiány megszüntetésére 
vonatkozóan kitűzött határidő 
meghosszabbításának mérlegelése során 
külön figyelmet kell fordítani a súlyos 
gazdasági vagy társadalmi visszaesésre. 

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont
1467/97/EK rendelet 
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Szerződés 126. cikke (2) bekezdése a) 
pontjának második francia bekezdésével 
összhangban kivételesnek kell tekinteni a 
költségvetési hiány referenciaértékének 
túllépését, ha az érintett tagállam által nem 
befolyásolható rendkívüli esemény 
eredménye, amely jelentősen befolyásolja 
az államháztartás pénzügyi helyzetét, vagy 
ha súlyos gazdasági visszaesés 
eredménye.”

1. Az EUMSz. 126. cikke (2) bekezdése a) 
pontjának második francia bekezdésével 
összhangban kivételesnek kell tekinteni a 
költségvetési hiány referenciaértékének 
túllépését, ha az érintett tagállam által nem 
befolyásolható rendkívüli esemény 
eredménye, amely jelentősen befolyásolja 
az államháztartás pénzügyi helyzetét, vagy 
ha súlyos gazdasági vagy társadalmi 
visszaesés eredménye.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
1467/97/EK rendelet 
2 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság a Szerződés 126. cikke (3) 
bekezdésének megfelelő jelentés 
elkészítése során valamennyi, a cikkben 
feltüntetett érdemleges tényezőt 
figyelembe vesz. A Bizottság jelentése 
megfelelő módon tükrözi a középtávú 
gazdasági helyzet alakulását (különösen a 
potenciális növekedés, a fennálló ciklikus 
feltételek, az infláció, a túlzott 
makrogazdasági egyensúlytalanság 
vonatkozásában), továbbá a középtávú 
költségvetési helyzet alakulását (különösen 
a „kedvező időkben” megvalósított 
költségvetési konszolidációs erőfeszítések, 
az állami beruházások, a közös uniós
növekedési stratégiával összefüggő 
szakpolitikák végrehajtása és az 
államháztartás általános színvonala, 
mindenekelőtt a tagállamok költségvetési 
keretére vonatkozó követelményekről 
szóló…/…/… tanácsi irányelvnek való 
megfelelés vonatkozásában). A jelentés 
szükség esetén elemzi a középtávú 
adósságállomány alakulását is 
(mindenekelőtt megfelelően tükrözi a 
kockázati tényezőket, többek között az 
adósság lejárati struktúráját és 
devizanemét, az adósságállomány 
kiigazításához kapcsolódó műveleteket, a 
felhalmozott tartalékokat és egyéb 
államháztartási eszközöket; a garanciákat, 
elsősorban a pénzügyi ágazathoz 
kapcsolódóakat; az elöregedéshez 
kapcsolódó explicit és implicit 
kötelezettségeket, és a magánszektor 
adósságállományát, amennyiben az 
implicit függő kötelezettséget jelent a 
kormány számára).  Ezen felül a Bizottság 
kellő figyelmet fordít minden olyan egyéb 
tényezőre, amely az érintett tagállam 
véleménye szerint érdemleges a 
referenciaérték-túllépés átfogó minőségi 
értékeléséhez, és amelyet az adott tagállam 
a Bizottság és a Tanács elé terjesztett. 
Ezzel összefüggésben különös figyelmet 

3. A Bizottság az EUMSz. 126. cikke (3) 
bekezdésének megfelelő jelentés 
elkészítése során valamennyi, a cikkben 
feltüntetett érdemleges tényezőt 
figyelembe vesz. A Bizottság jelentése 
megfelelő módon tükrözi a középtávú 
gazdasági helyzet alakulását (különösen a 
potenciális növekedés, a fennálló ciklikus 
feltételek, az infláció, a túlzott 
makrogazdasági egyensúlytalanság 
vonatkozásában), továbbá a középtávú 
költségvetési helyzet alakulását (különösen 
a „kedvező időkben” megvalósított 
költségvetési konszolidációs erőfeszítések, 
az állami beruházások, az Unió növekedési 
és munkahely-teremtési stratégiával 
összefüggő szakpolitikák végrehajtása és 
az államháztartás általános színvonala, 
mindenekelőtt a tagállamok költségvetési 
keretére vonatkozó követelményekről 
szóló…/…/… tanácsi irányelvnek való 
megfelelés vonatkozásában). A jelentés 
szükség esetén elemzi a középtávú 
adósságállomány alakulását is 
(mindenekelőtt megfelelően tükrözi a 
kockázati tényezőket, többek között az 
adósság lejárati struktúráját és 
devizanemét, az adósságállomány 
kiigazításához kapcsolódó műveleteket, a 
felhalmozott tartalékokat és egyéb 
államháztartási eszközöket; a garanciákat, 
elsősorban a pénzügyi ágazathoz 
kapcsolódóakat; az elöregedéshez 
kapcsolódó explicit és implicit 
kötelezettségeket, és a magánszektor 
adósságállományát, amennyiben az 
implicit függő kötelezettséget jelent a 
kormány számára).  Ezen felül a Bizottság 
kellő figyelmet fordít minden olyan egyéb 
tényezőre, amely az érintett tagállam 
véleménye szerint érdemleges a 
referenciaérték-túllépés átfogó minőségi 
értékeléséhez, és amelyet az adott tagállam 
a Bizottság és a Tanács elé terjesztett. 
Ezzel összefüggésben különös figyelmet 
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kell fordítani a nemzetközi szolidaritás 
ösztönzését és az uniós politikai célok, 
többek között a pénzügyi stabilitás elérését 
szolgáló pénzügyi hozzájárulásokra.” 

kell fordítani a nemzetközi szolidaritás 
ösztönzését és az uniós politikai célok, 
többek között a pénzügyi stabilitás elérését 
szolgáló pénzügyi hozzájárulásokra.”

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – d a pont (új)
1467/97/EK rendelet 
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da)a (5) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
"5. A Bizottság és a Tanács a túlzott 
hiány esetén követendő eljárás 
keretében folytatott valamennyi 
költségvetési értékelés során kellő 
figyelmet szentel az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek eléréséhez vezető 
strukturális reformok végrehajtásának.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
1467/97/EK rendelet 
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Azon tagállamok esetében, amelyeknél a 
túlzott hiány vagy a Szerződés 126. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint az 
adósságra vonatkozó követelmények 
megsértése a több pilléren alapuló –
kötelező, tőkefedezeti pillért is magában 
foglaló – rendszer bevezetésére irányuló 

7. Azon tagállamok esetében, amelyeknél a 
túlzott hiány vagy az EUMSz. 126. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint az 
adósságra vonatkozó követelmények 
megsértése az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek eléréséhez vezető 
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nyugdíjreform végrehajtását tükrözi, a 
Bizottság és a Tanács az államilag 
irányított pillér reformjának költségét is 
figyelembe veszi a túlzott hiány esetén 
követendő eljárással kapcsolatos hiány- és 
adósságmutatók alakulásának 
értékelésekor. Azokban az esetekben, ha az 
adósságarány meghaladja a 
referenciaértéket, a reform költségét csak 
akkor kell figyelembe venni, ha a hiány 
közel marad a referenciaértékhez. Ezért a 
reformnak a hiány és az adósság 
alakulásában tükröződő nettó költségét e 
reform hatálybalépésétől kezdődően öt 
éven át lineáris degresszív alapon 
figyelembe kell venni. Emellett a reform
hatálybalépésének időpontjától függetlenül 
a(z) [e rendelet hatálybalépésének dátuma 
– beillesztendő]-tól/-től kezdődő ötéves 
átmeneti időszakban figyelembe kell venni 
a reformnak – az adósság alakulásában 
tükröződő – nettó költségét, ugyanazon a 
lineáris degresszív alapon. Az így 
kiszámított nettó költséget a Tanácsnak a 
Szerződés 126. cikke (6)–(9) és (11) 
bekezdésének megfelelően hozott 
határozatai valamelyikének vagy 
mindegyikének hatályon kívül helyezéséről 
szóló, a Szerződés 126. cikkének (12) 
bekezdése értelmében hozott határozatakor 
is figyelembe kell venni, amennyiben a 
hiány jelentős mértékben és folyamatosan 
csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez 
közeli szintet, az adósságkritériumra 
vonatkozó követelmény be nem tartása 
esetén pedig az adósság csökkenő pályára 
került. Egyenlő figyelmet kell szentelni 
továbbá a fent említett nyugdíjreform
részleges vagy teljes visszafordításából 
eredően a nettó költségben bekövetkezett 
csökkenésnek.”

strukturális reformok végrehajtását 
tükrözi, a Bizottság és a Tanács azt is 
figyelembe veszi a túlzott hiány esetén 
követendő eljárással kapcsolatos hiány- és 
adósságmutatók alakulásának 
értékelésekor, hogy e reformok 
hozzájárulnak-e a munkahelyek 
megőrzéséhez és a munkahelyteremtéshez, 
valamint a szegénység csökkentéséhez. 
Azokban az esetekben, ha az adósságarány 
meghaladja a referenciaértéket, a reformok
költségét csak akkor kell figyelembe venni, 
ha a hiány közel marad a 
referenciaértékhez. Ezért a reformoknak a 
hiány és az adósság alakulásában 
tükröződő nettó költségét e reformok
hatálybalépésétől kezdődően öt éven át 
lineáris degresszív alapon figyelembe kell 
venni. Emellett a reformok
hatálybalépésének időpontjától függetlenül 
a(z) [e rendelet hatálybalépésének dátuma 
– beillesztendő]-tól/-től kezdődő ötéves 
átmeneti időszakban figyelembe kell venni 
a reformoknak – az adósság alakulásában 
tükröződő – nettó költségét, ugyanazon a 
lineáris degresszív alapon. Az így 
kiszámított nettó költséget a Tanácsnak az 
EUMSz. 126. cikke (6)–(9) és (11) 
bekezdésének megfelelően hozott 
határozatai valamelyikének vagy 
mindegyikének hatályon kívül helyezéséről 
szóló, az EUMSz. 126. cikkének (12) 
bekezdése értelmében hozott határozatakor 
is figyelembe kell venni, amennyiben a 
hiány jelentős mértékben és folyamatosan 
csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez 
közeli szintet, az adósságkritériumra 
vonatkozó követelmény be nem tartása 
esetén pedig az adósság csökkenő pályára 
került. Egyenlő figyelmet kell szentelni 
továbbá a fent említett strukturális 
reformok részleges vagy teljes 
visszafordításából eredően a nettó 
költségben bekövetkezett csökkenésnek.”

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – c pont
1467/97/EK rendelet 
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. (4) A Tanács a Szerződés 126. cikk (7) 
bekezdésével összhangban tett ajánlása 
legfeljebb hat hónapos határidőt állapít 
meg az érintett tagállam által meghozandó 
hatékony intézkedésre. A Tanács ajánlása a 
túlzott hiány kiigazítására is megállapít egy 
határidőt, amelyet az annak megállapítását 
követő évben kell teljesíteni, kivéve ha 
különleges körülmények állnak fenn. Az 
ajánlásban a Tanács felkéri a tagállamot, 
hogy érjen el olyan éves költségvetési 
célokat, amelyek – az ajánlást alátámasztó 
előrejelzés alapján – összhangban vannak 
az egyszeri és átmeneti intézkedésektől 
mentes, ciklikusan kiigazított 
egyenlegében elérendő, viszonyítási 
alapként a GDP legalább 0,5 %-át kitevő 
éves minimális javulással, a túlzott hiány 
ajánlásban szereplő határidőn belüli 
kiigazításának biztosítása érdekében.”

4. (4) A Tanács az EUMSz. 126. cikk (7) 
bekezdésével összhangban és az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően tett ajánlása legfeljebb hat 
hónapos határidőt állapít meg az érintett 
tagállam által meghozandó hatékony 
intézkedésre. A Tanács ajánlása a túlzott 
hiány kiigazítására is megállapít egy 
határidőt, amelyet az annak megállapítását 
követő évben kell teljesíteni, kivéve ha 
különleges körülmények állnak fenn. Az 
ajánlásban – különösen a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítása, a 
megfelelő szociális védelem garanciája, 
valamint a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem, és az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos célkitűzései 
tekintetében, az EUMSz. 9. cikkének teljes 
körű figyelembevételével – a Tanács 
felkéri a tagállamot, hogy érjen el olyan 
éves költségvetési célokat, amelyek – az 
ajánlást alátámasztó előrejelzés alapján –
összhangban vannak az egyszeri és 
átmeneti intézkedésektől mentes, 
ciklikusan kiigazított egyenlegében 
elérendő, viszonyítási alapként a GDP 
legalább 0,5 %-át kitevő éves minimális 
javulással, a túlzott hiány ajánlásban 
szereplő határidőn belüli kiigazításának 
biztosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – e pont
1467/97/EK rendelet 
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben a Szerződés 126. cikkének 
(7) bekezdése szerinti ajánlásnak 
megfelelően eredményes intézkedésekre 
került sor, és az ajánlás elfogadását 
követően az államháztartásra jelentős 
negatív hatással lévő, előre nem látható 
kedvezőtlen gazdasági események 
következnek be, a Tanács a Bizottság 
ajánlása alapján határozhat egy, a 
Szerződés 126. cikke (7) bekezdésének 
megfelelő felülvizsgált ajánlás 
elfogadásáról. Az e rendelet 2. cikkének 
(3) bekezdésében említett érdemleges 
tényezőket figyelembe vevő felülvizsgált 
ajánlás – általános szabályként – egy évvel 
meghosszabbíthatja a túlzott hiány 
kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanács 
az ajánlásában szereplő gazdasági 
előrejelzésekhez viszonyítva értékeli az 
államháztartásra jelentős negatív hatással 
lévő, előre nem látható kedvezőtlen 
gazdasági események fennállását. A 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés esetén is határozhat egy, a 
Szerződés 126. cikke (7) bekezdésének 
megfelelő felülvizsgált ajánlás 
elfogadásáról.

5. Amennyiben az EUMSz. 126. cikkének 
(7) bekezdése szerinti ajánlásnak 
megfelelően eredményes intézkedésekre 
került sor, és az ajánlás elfogadását 
követően az államháztartásra jelentős 
negatív hatással lévő, előre nem látható 
kedvezőtlen gazdasági vagy társadalmi
események következnek be, a Tanács a 
Bizottság ajánlása alapján és az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően határozhat egy, az EUMSz. 126. 
cikke (7) bekezdésének megfelelő 
felülvizsgált ajánlás elfogadásáról. Az e 
rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében 
említett érdemleges tényezőket figyelembe 
vevő felülvizsgált ajánlás – általános 
szabályként – egy évvel 
meghosszabbíthatja a túlzott hiány 
kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanács 
az ajánlásában szereplő gazdasági 
előrejelzésekhez viszonyítva értékeli az 
államháztartásra jelentős negatív hatással 
lévő, előre nem látható kedvezőtlen 
gazdasági vagy társadalmi események 
fennállását. A Tanács a Bizottság ajánlása 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően súlyos 
gazdasági vagy társadalmi visszaesés 
esetén is határozhat egy, az EUMSz. 126. 
cikke (7) bekezdésének megfelelő 
felülvizsgált ajánlás elfogadásáról.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – a pont
1467/97/EK rendelet 
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Tanácsnak azon határozatait, 
amelyekkel a Szerződés 126. cikke (9) 
bekezdésével összhangban az érintett részt 
vevő tagállamot felszólítja, hogy hozzon 
intézkedéseket a költségvetési hiány 
csökkentésére, a Tanácsnak attól a 
határozatától számított két hónapon belül 
kell meghoznia, amely a 126. cikk (8) 
bekezdésével összhangban megállapította, 
hogy nem került sor eredményes 
intézkedésre. A felszólításban a Tanács 
felkéri a tagállamot, hogy érjen el olyan 
éves költségvetési célokat, amelyek – a 
felszólítást alátámasztó előrejelzés alapján 
– összhangban vannak az egyszeri és 
átmeneti intézkedésektől mentes, 
ciklikusan kiigazított egyenlegében 
elérendő, viszonyítási alapként a GDP 
legalább 0,5 %-át kitevő éves minimális 
javulással, a túlzott hiány felszólításban 
szereplő határidőn belüli kiigazításának 
biztosítása érdekében. A Tanács megnevezi 
az e célok eléréséhez vezető intézkedéseket 
is.”

1. A Tanácsnak azon határozatait, 
amelyekkel az EUMSZ 126. cikke (9) 
bekezdésével összhangban az érintett részt 
vevő tagállamot felszólítja, hogy hozzon 
intézkedéseket a költségvetési hiány 
csökkentésére, a Tanácsnak – az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően – attól a határozatától számított 
két hónapon belül kell meghoznia, amely a 
126. cikk (8) bekezdésével összhangban 
megállapította, hogy nem került sor 
eredményes intézkedésre. A felszólításban 
a Tanács felkéri a tagállamot, hogy érjen el 
olyan éves költségvetési célokat, amelyek 
– a felszólítást alátámasztó előrejelzés 
alapján – összhangban vannak az egyszeri 
és átmeneti intézkedésektől mentes, 
ciklikusan kiigazított egyenlegében 
elérendő, viszonyítási alapként a GDP 
legalább 0,5 %-át kitevő éves minimális 
javulással, a túlzott hiány felszólításban 
szereplő határidőn belüli kiigazításának 
biztosítása érdekében. A Tanács megnevezi 
az e célok eléréséhez vezető intézkedéseket 
is.”

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – c pont
1467/97/EK rendelet 
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben az érintett tagállam a 
Szerződés 126. cikkének (9) bekezdése 
szerinti felszólításnak megfelelően 
eredményes intézkedéseket tett, és a 
felszólítás elfogadását követően az 
államháztartásra jelentős negatív hatással 
lévő, előre nem látható kedvezőtlen 
gazdasági események következnek be, a 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
határozhat egy, a Szerződés 126. cikke (9) 
bekezdésének megfelelő felülvizsgált 
felszólítás elfogadásáról. Az e rendelet 2. 
cikkének (3) bekezdésében említett 
érdemleges tényezőket figyelembe vevő 
felülvizsgált felszólítás – általános 
szabályként – egy évvel 
meghosszabbíthatja a túlzott hiány 
kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanács a 
felszólításban szereplő gazdasági 
előrejelzésekhez viszonyítva értékeli az 
államháztartásra jelentős negatív hatással 
lévő, előre nem látható kedvezőtlen 
gazdasági események fennállását. A 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
általános jellegű súlyos gazdasági 
visszaesés esetén is határozhat egy, a 
Szerződés 126. cikke (9) bekezdésének 
megfelelő felülvizsgált felszólítás 
elfogadásáról.”

2. Amennyiben az érintett tagállam az 
EUMSz. 126. cikkének (9) bekezdése 
szerinti felszólításnak megfelelően 
eredményes intézkedéseket tett, és a 
felszólítás elfogadását követően az 
államháztartásra jelentős negatív hatással 
lévő, előre nem látható kedvezőtlen 
gazdasági események következnek be, a 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően határozhat egy, az 
EUMSz.126. cikke (9) bekezdésének 
megfelelő felülvizsgált felszólítás 
elfogadásáról. Az e rendelet 2. cikkének 
(3) bekezdésében említett érdemleges 
tényezőket figyelembe vevő felülvizsgált 
felszólítás – általános szabályként – egy 
évvel meghosszabbíthatja a túlzott hiány 
kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanács a 
felszólításban szereplő gazdasági 
előrejelzésekhez viszonyítva értékeli az 
államháztartásra jelentős negatív hatással 
lévő, előre nem látható kedvezőtlen 
gazdasági vagy társadalmi események 
fennállását. A Tanács a Bizottság ajánlása 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően súlyos 
gazdasági vagy társadalmi visszaesés 
esetén is határozhat egy, az EUMSz. 126. 
cikke (9) bekezdésének megfelelő 
felülvizsgált felszólítás elfogadásáról.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
1467/97/EK rendelet 
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a Szerződés 126. cikke (11) 
bekezdése alkalmazásának feltételei 
teljesülnek, a Tanács a 126. cikk (11) 
bekezdésével összhangban szankciókat 
állapít meg. Az ilyen határozatokat 
legkésőbb négy hónappal a Tanács azon 
határozata után kell meghozni, amelyben 
az érintett részt vevő tagállamot a 126. 
cikk (9) bekezdésével összhangban 
intézkedések meghozatalára felszólította.”

2. Ha az EUMSz. 126. cikke (11) 
bekezdése alkalmazásának feltételei 
teljesülnek, a Tanács az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően a 126. cikk (11) bekezdésével 
összhangban szankciókat állapít meg, 
különösen a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítása, a megfelelő 
szociális védelem garanciája, valamint a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, és 
az Unió növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzései tekintetében az 
EUMSz. 9. cikkének teljes körű 
figyelembevétele mellett. Az ilyen 
határozatokat legkésőbb négy hónappal a 
Tanács azon határozata után kell 
meghozni, amelyben az érintett részt vevő 
tagállamot az EUMSZ 126. cikkének (9) 
bekezdésével összhangban intézkedések 
meghozatalára felszólította.”

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
1467/97/EK rendelet 
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A (7) cikkben a 3605/93/EK rendelet 4. 
cikkének (2) és (3) bekezdésére való 
hivatkozást a 479/2009/EK rendelet 3. 
cikkének (2) és (3) bekezdésére való 
hivatkozás váltja fel. 

7. A 7. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„7. Ha egy részt vevő tagállam nem a 
Tanácsnak az EUMSz. 126. cikk (7) és 
(9) bekezdése szerint egymást követően 
hozott határozataival összhangban jár 
el, a Tanácsnak az EUMSz. 126. cikke 
(11) bekezdésével összhangban szankciót 
megállapító határozatát a 479/2009/EK 
rendelet 3. cikkének (2) és (3) 
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bekezdésében előírt jelentések napjától 
számított tizenhat hónapon belül meg 
kell hoznia, különösen a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítása, a 
megfelelő szociális védelem garanciája, 
valamint a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem, és az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos célkitűzései 
tekintetében, az EUMSz. 9. cikkének teljes 
körű figyelembevétele mellett. Abban az 
esetben, amikor az e rendelet 3. 
cikkének (5) bekezdése, vagy az 5. 
cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, a 
tizenhat hónapos határidő annak 
megfelelően módosul. Gyorsított eljárást
kell alkalmazni az olyan szándékosan 
tervezett költségvetési hiány esetén, 
amelyről a Tanács úgy dönt, hogy 
túlzott.”

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1467/97/EK rendelet 
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács azokat a határozatokat, 
amelyekkel a Szerződés 126. cikkének (11) 
bekezdésével összhangban a szankciókat 
megszigorítja, legkésőbb két hónappal a 
479/2009/EK rendelet alapján tett 
jelentések napját követően meghozza. A 
Tanács azokat a határozatokat, amelyekkel 
határozatainak valamelyikét vagy 
mindegyikét a Szerződés 126. cikke (12) 
bekezdésével összhangban hatályon kívül 
helyezi, mielőbb, de legkésőbb két 
hónappal a 479/2009/EK rendelet alapján 
tett jelentések napját követően meghozza

A Tanács az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően azokat a 
határozatokat, amelyekkel az EUMSz. 126. 
cikkének (11) bekezdésével összhangban a 
szankciókat megszigorítja, legkésőbb két 
hónappal a 479/2009/EK rendelet alapján 
tett jelentések napját követően meghozza. 
A Tanács azokat a határozatokat, 
amelyekkel határozatainak valamelyikét 
vagy mindegyikét az EUMSz. 126. cikke 
(12) bekezdésével összhangban hatályon 
kívül helyezi, mielőbb, de legkésőbb két 
hónappal a 479/2009/EK rendelet alapján 
tett jelentések napját követően meghozza.
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Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – a pont
1467/97/EK rendelet 
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság és a Tanács rendszeresen 
felügyeli azoknak az intézkedéseknek a 
végrehajtását, amelyeket:”

1. A Bizottság és a Tanács rendszeresen 
felügyeli azoknak az intézkedéseknek a 
végrehajtását, illetve ennek eredményeiről 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek, 
amelyeket:

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
1467/97/EK rendelet 
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet 12. cikkében említett 
pénzbírságok a Szerződés 311. cikke 
szerinti egyéb bevételnek minősülnek, és 
ezt a bevételt azon részt vevő tagállamok 
között osztják el – a jogosult tagállamok 
összesített bruttó nemzeti jövedelméhez 
(GNI) való hozzájárulásuk arányában –, 
amelyek a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően nem 
rendelkeznek túlzott hiánnyal és nem 
állnak a […/…/EU] rendelet szerinti 
túlzott egyensúlytalansági eljárás alatt.”

Az e rendelet 12. cikkében említett 
pénzbírságok az EUMSz. 311. cikke 
szerinti egyéb bevételnek minősülnek, és 
azokat az Unió hosszú távú befektetési és 
munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek elérésére kell felhasználni.

Or. en


