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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 az érvényesítési 
mechanizmusok megerősítését is javasolta.

Észrevételek

Ez a véleménytervezet a költségvetési felügyelet euroövezetbeli eredményes érvényesítéséről 
szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatra vonatkozik.  Az előadó a Bizottság által javasolt 
számos elemet támogat, de a következő főbb módosításokat kívánja bevezetni:

– 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. 
Ugyanilyen fontos, hogy a fokozott felügyeleti keretet a politikai koordináció európai 
szemeszterével összefüggésben kell létrehozni.

– Ezen túlmenően a költségvetési felügyelet fokozása érdekében a végrehajtási rendszernek 
nemcsak pénzbírságokat (szankciók), hanem ösztönzőket is magában kell foglalnia.

– 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 
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vagy túlzotthiány-eljárás alatt.

– Az Európai Parlament, valamint a nemzeti parlamentek szerepét a felügyeleti folyamat 
egészében meg kell erősíteni.

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
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz.) arról is rendelkezik, 
hogy politikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a magas 
szintű foglalkoztatás előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására 
és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemre vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 2010. június 17-i Európai Tanács 
új munkahely-teremtési és növekedési 
stratégiát fogadott el, nevezetesen az 
Európa 2020 stratégiát, amely lehetővé 
teszi, hogy az Unió megerősödve kerüljön 
ki a válságból, és gazdaságát elindítsa az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés útján, amelyet magas szintű 
foglalkoztatottság, termelékenység és 
társadalmi kohézió jellemez. Az Európai 
Tanács továbbá úgy határozott, hogy 
2011. január 1-jén elindít egy, a politikai 
koordinációra szolgáló európai 
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szemesztert, amely lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy élvezzék az 
uniós szintű, korai koordináció előnyeit, 
valamint amely lehetővé teszi a növekedést 
és foglalkoztatást elősegítő költségvetési 
intézkedések és strukturális reformok 
fokozott felügyeletét és egyidejű 
értékelését.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további szankciókra van 
szükség. Ezeknek a szankcióknak 
fokozniuk kell az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének hitelességét. 

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további ösztönzőkre és
szankciókra van szükség. Ezeknek az 
ösztönzőknek és szankcióknak fokozniuk 
kell az Unió költségvetési felügyeleti 
keretének hitelességét.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megerősített költségvetési 
felügyeleti keretnek ugyanakkor 
támogatnia kell az Unió növekedéssel és 
munkahelyekkel kapcsolatos célkitűzéseit, 
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 
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tagállamok tekintetében fennálló egyedi 
prioritások és igények egyidejű 
tiszteletben tartása mellett.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A gazdaságirányítás megerősítésének 
az Unió gazdaságirányítása demokratikus 
legitimációjának megerősítésével kell 
együtt járnia, amelyet a gazdaságpolitikák 
összehangolására irányuló eljárásokban 
az EUMSz.-ban előírt eszközök –
különösen 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

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euro, ösztönözniük
kell a prudens költségvetési politikát. A 

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó ösztönzőknek és
szankcióknak, amelyek pénzneme az euro, 
biztosítaniuk kell a prudens költségvetési 
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prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

politikát. A prudens költségvetési 
politikának biztosítania kell, hogy az 
államháztartási kiadások növekedésének 
mértéke rendes esetben nem lépi túl a 
bruttó hazai termék (GDP) növekedésének 
prudens középtávú mértékét, kivéve, ha a 
túllépést az államháztartási bevételek 
növelése ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági körülmények miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését. 

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági vagy társadalmi körülmények 
miatt is javasolhassa a szankció 
nagyságának csökkentését vagy törlését.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani,
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míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat fel kell osztani a túlzott 
hiánnyal nem rendelkező és a túlzott 
egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárás alá sem vont azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euro.

míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat az Unió hosszú távú 
befektetési és munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek elérésére kell felhasználni.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Tanács felhatalmazást kap az ebben 
a rendeletben meghatározott szankcionálási 
mechanizmusokat végrehajtó egyedi 
határozatok elfogadására. A Szerződés 121. 
cikke (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint a tagállamok gazdaságpolitikáinak 
Tanácsban folytatott összehangolása 
részeként ezek az egyedi határozatok 
szervesen követik a Szerződés 121. és 126. 
cikkének és az 1466/97/EK és az 
1467/97/EK rendeletnek megfelelően a 
Tanács által elfogadott intézkedéseket.

(13) A Tanács felhatalmazást kap az ebben 
a rendeletben meghatározott szankcionálási 
mechanizmusokat végrehajtó egyedi 
határozatok elfogadására. Az EUMSz. 121. 
cikke (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint a tagállamok gazdaságpolitikáinak 
Tanácsban folytatott összehangolása 
részeként ezek az egyedi határozatok 
szervesen követik az EUMSz. 121., 126. és 
148. cikkének és az 1466/97/EK és az 
1467/97/EK rendeletnek megfelelően a 
Tanács által elfogadott intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet szankciórendszert határoz 
meg a Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós és korrekciós ágának okozott 
érvényesítése érdekében az euroövezetben. 

1. Ez a rendelet ösztönző- és 
szankciórendszert határoz meg a Stabilitási 
és Növekedési Paktum prevenciós és
korrekciós ágának okozott érvényesítése 
érdekében az euroövezetben.
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Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós vagy 
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva kamatozó letét 
elhelyezéséről határoz. A határozatot a 
Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot.

1. Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós vagy 
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács az EUMSz. 121. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A határozatot 
a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács az 
EUMSz. 293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot. 

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva nem kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A határozatot 
a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 

1. Ha a Tanács az EUMSz. 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva és az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően nem kamatozó letét 



PE454.659v01-00 10/12 PA\852022HU.doc

HU

kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot.

elhelyezéséről határoz. A határozatot a 
Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács az 
EUMSz. 293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot. 

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (6) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a nem kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

4. Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági vagy 
társadalmi körülmények miatt vagy az 
érintett tagállam által az EUMSz. 126. 
cikke (6) bekezdésének megfelelő tanácsi 
határozat elfogadásától számított tíz napon 
belül a Bizottságnak címzett, indokolással 
ellátott kérelem nyomán javasolhatja a nem 
kamatozó letét összegének csökkentését 
vagy törlését.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 

1. Ha a Tanács az EUMSz. 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően – különösen a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítása, a megfelelő szociális 
védelem garanciája, valamint a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, és 
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arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
tíz napon belül minősített többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot. 

az Unió növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzései tekintetében, az 
EUMSz. 9. cikkének teljes körű 
figyelembevétele mellett – úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően határoz arról, hogy 
a tagállamnak pénzbírságot kell fizetnie. A 
határozatot a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács a 
bizottsági elfogadástól számított tíz napon 
belül minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács az 
EUMSz. 293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot. 

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (8) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy törlését.

4. Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági vagy 
társadalmi körülmények miatt vagy az 
érintett tagállam által a Szerződés 126. 
cikke (8) bekezdésének megfelelő tanácsi 
határozat elfogadásától számított tíz napon 
belül a Bizottságnak címzett, indokolással 
ellátott kérelem nyomán javasolhatja a 
pénzbírság összegének csökkentését vagy 
törlését.

Or. en
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. cikkében 
említett egyéb bevételeket képeznek és 
azokat a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 
értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani. 

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai az EUMSz. 311. cikkében 
említett egyéb bevételeket képeznek és 
azokat az Unió hosszú távú befektetési és 
munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek elérésére kell felhasználni.

Or. en


