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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

2010. szeptember 29-én a Bizottság a gazdaságirányítás európai uniós és euróövezetbeli 
megerősítését célzó jogalkotási csomagot nyújtott be. 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 a tagállamok Stabilitási és Növekedési Paktumnak való megfelelésének 
megerősítését és a költségvetési politika koordinációjának elmélyítését javasolja. A Stabilitási 
és Növekedési Paktum ún. prevenciós ágán belül a már meglévő, a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról 
szóló 1466/97/EK rendeletet módosítják, annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok 
„prudens” költségvetési politikát folytassanak a kedvező időszakokban és megfelelő 
tartalékokat képezzenek a kedvezőtlen időszakokra. Ezen kívül az ún. javaslatot korrekciós 
ágon belül a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásról szóló 1467/97/EK 
rendelettel kapcsolatos módosításokat javasolunk annak biztosítása érdekében, hogy az 
adósság alakulását szigorúbban figyelemmel kísérjék és a hiány alakulásával egyenrangúan 
kezeljék.

Javasoljuk továbbá a tagállamok költségvetési kereteire vonatkozó követelményeit bevezető 
irányelvet, amely a nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó minimumkövetelmények 
meghatározásával ösztönzi a költségvetési felelősséget, valamint biztosítja, hogy ezek 
összhangban legyenek a Szerződésből eredő kötelezettségekkel. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum prevenciós és korrekciós ágában eszközölt változások támogatása érdekében a 
Bizottság az érvényesítési mechanizmusok euróövezetbeli tagállamok számára történő 
megerősítését is javasolta.

Észrevételek

Ez a véleménytervezet a tagállamok költségvetési keretére vonatkozó követelményekről szóló 
irányelvre irányuló bizottsági javaslatról szól. Az előadó általánosságban üdvözli a nemzeti 
költségvetési keretek javítását biztosító szabályokra irányuló javaslatokat és ösztönzi a 
tagállamokat, hogy a jövőben hozzanak jobb költségvetési döntéseket. Különösen szükség 
van a költségvetési adatokról szóló statisztikai jelentések javítására irányuló javaslatokra, 
hogy a továbbiakban elkerülhetők legyenek a néhány tagállamban a közelmúltban szerzett
tapasztalatok. A független költségvetési hivatalok létrehozására, a nemzeti költségvetési 
szabályokra és a kötelező többéves költségvetésre irányuló javaslatoknak szintén a nagyobb 
pénzügyi stabilitást kell szolgálniuk.

Az előadó azonban úgy véli, hogy szükség van néhány pontosításra és módosításra, ezért az 
alábbi fő szempontokat érintő módosításokat javasol:

– E javaslat általános céljának egyértelműen kapcsolódnia kell az EU átfogó célkitűzéseihez, 
és különösen az EUMSz. a magas szintű foglalkoztatás előmozdításával, a megfelelő szociális 
biztonság biztosításával és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos 9. 



PE454.660v01-00 4/7 PA\852028HU.doc

HU

cikkének követelményeihez. Egyaránt fontos, hogy a nemzeti költségvetési keretek javítását 
biztosító szabályokat a politikai koordináció európai szemeszterének keretében hozzák meg.

– A nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó követelményeknek nem csak azt kell 
biztosítaniuk, hogy a tagállamok költségvetési tervezése realisztikus előrejelzéseken 
alapuljon, hanem azt is, hogy a szociális biztonsági rendszereik – többek között a nyugdíj- és 
egészségügyi rendszerek – fenntarthatóságát megfelelően figyelembe vegyék.

– A nemzeti költségvetési keretekre vonatkozó követelményeket továbbá úgy kell kialakítani, 
hogy ösztönözze a tagállamokat, és hagyjon számukra mozgásteret a fejlesztésre irányuló 
állami beruházásokhoz – például az oktatáshoz és a képzéshez –, amelyek hozzájárulnak az 
Unió növekedéssel és munkahelyteremtéssel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításához.

MÓDOSÍTÁS:

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés arról 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

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamoknak kerülniük kell a 
prociklikus költségvetési politikákat, és 
gazdaságilag kedvező időszakokban 
nagyobb erőfeszítéseket fordítani a 
költségvetés konszolidációjára. A 
világosan meghatározott számszerű 
költségvetési szabályok elősegítik e 
célkitűzések megvalósítását.

(13) A tagállamoknak kerülniük kell a 
prociklikus költségvetési politikákat, és 
gazdaságilag kedvező időszakokban 
nagyobb erőfeszítéseket fordítani a 
költségvetés konszolidációjára. A 
költségvetés konszolidációjára irányuló 
erőfeszítéseknek mozgásteret is kell 
biztosítaniuk, különösen az Unió 
növekedéssel és munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósítását elősegítő állami 
beruházások számára. A világosan 
meghatározott számszerű költségvetési 
szabályok elősegítik e célkitűzések 
megvalósítását.

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
költségvetési tervezés a legfrissebb 
információkat felhasználó, realisztikus 
makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzéseken alapuljon. A költségvetési 
tervezés a legvalószínűbb makroszintű 
költségvetési forgatókönyvön, vagy egy 
óvatosabb forgatókönyvön alapul; ez 
utóbbi esetben részletesen meg kell adni a 
legvalószínűbb makroszintű költségvetési 
forgatókönyvtől való eltéréseket. A 
makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzések elkészítése során 
megfelelőképpen figyelembe kell venni a 
bizottsági előrejelzéseket. A választott 
makroszintű költségvetési forgatókönyv és 
a bizottsági előrejelzés közötti eltérésekre 
magyarázatot kell adni.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
költségvetési tervezés a legfrissebb 
információkat felhasználó, realisztikus 
makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzéseken alapuljon, és figyelembe 
veszik a szociális biztonsági rendszereik –
többek között a nyugdíj- és egészségügyi 
rendszerek – fenntarthatóságát. A 
költségvetési tervezés a legvalószínűbb 
makroszintű költségvetési forgatókönyvön, 
vagy egy óvatosabb forgatókönyvön 
alapul; ez utóbbi esetben részletesen meg 
kell adni a legvalószínűbb makroszintű 
költségvetési forgatókönyvtől való 
eltéréseket. A makrogazdasági és 
költségvetési előrejelzések elkészítése 
során megfelelőképpen figyelembe kell 
venni a bizottsági előrejelzéseket. A 
választott makroszintű költségvetési 
forgatókönyv és a bizottsági előrejelzés 
közötti eltérésekre magyarázatot kell adni.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok olyan számszerű 
költségvetési szabályokkal rendelkeznek, 
amelyek hatékonyan elősegítik a 
Szerződésből eredő kötelezettségeik 
teljesítését a költségvetési szakpolitika 
terén. E szabályok különösen a 
következőket tartalmazzák: 

A tagállamok olyan számszerű 
költségvetési szabályokkal rendelkeznek, 
amelyek hatékonyan elősegítik a 
Szerződésből eredő kötelezettségeik 
teljesítését a költségvetési szakpolitika 
terén, és közben mozgásteret is 
biztosítanak, különösen az Unió 
növekedéssel és munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósítását elősegítő állami 
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beruházások számára. E szabályok 
különösen a következőket tartalmazzák: 

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) többéves költségvetés-tervezési 
időhorizont elfogadása, ideértve a 
középtávú költségvetési célkitűzések 
tiszteletben tartását is. 

b) többéves költségvetés-tervezési 
időhorizont elfogadása, ideértve a 
középtávú költségvetési célkitűzések 
tiszteletben tartását is, figyelembe véve az 
EUMSz. 9. cikkét, különös tekintettel a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
Unió növekedéssel és 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
célkitűzéseire. 

Or. en


