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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

2011 novemberében az Európai Parlament és a Tanács hivatalosan elfogadta az uniós és 
euróövezetbeli gazdaságirányítás megerősítését célzó jogalkotási csomagot. A csomag hat 
javaslatból állt. Közülük négy foglalkozik költségvetési kérdésekkel – köztük a Stabilitási és 
Növekedési Paktum reformjával –, míg két új rendelet az EU-ban és az euróövezetben 
felmerülő makrogazdasági egyenlőtlenségek észlelésére és kezelésére vonatkozik.

A költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák 
felügyeletéről és összehangolásáról szóló rendeletet, valamint a túlzott hiány esetén 
követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló rendelet célja 
egyaránt a költségvetési fegyelem erősítése volt az Unióban. A költségvetési felügyelet 
euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló rendelet további rendelkezéseket állapított 
meg az euróövezeti tagokat sújtó pénzügyi szankciók formáját öltő jogérvényesítő 
mechanizmusok rendszerével kapcsolatosan.  

Észrevételek

A Bizottság rendeletre irányuló javaslata további ellenőrzési követelményeket állapít meg a 
nemzeti költségvetési politikák vonatkozásában, közös költségvetési menetrendet javasol, és a 
túlzotthiány-eljárás alá vont tagállamok költségvetési döntéseinek szigorúbb ellenőrzésére 
szólít fel.

Az előadó üdvözli a költségvetési politikák összehangolt ellenőrzésére irányuló 
kezdeményezést, különösen a közös költségvetési menetrend létrehozásával kapcsolatos 
rendelkezéseket, a szabályokra alapuló költségvetési kereteket, valamint a túlzotthiány-eljárás 
alá vont tagállamok fokozott felügyeletét. Úgy érzi azonban, hogy a költségvetési felügyelet 
erősítését mindenkor az EU mindenek felett álló célkitűzéseinek – különösen az EUMSZ 9. 
cikkében szereplő, a foglalkoztatás magas szintjének előmozdításával és a megfelelő szociális 
biztonság biztosításával kapcsolatos előírásainak – figyelembevételével kell végrehajtani.

Az előadó ugyanilyen fontosnak tartja, hogy az EU költségvetési politikája teljes mértékben 
összhangban álljon az új munkahely-teremtési és növekedési stratégiával, az Európa 2020 
stratégiával, amelyet szintén annak érdekében hoztak létre, hogy segítse az EU válságból való 
kilábalását, és elindítsa az Uniós gazdaságát az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
útján, amelyet magas szintű foglalkoztatottság, termelékenység és társadalmi kohézió 
jellemez.

MÓDOSÍTÁSOK

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésén a munkahelyek és a növekedés 
tekintetében új 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.

Or. en

Indokolás

A gazdaságirányítás terén elfogadandó új rendeletnek összhangban kell lennie az Európa 
2020 stratégiában megfogalmazott uniós célokkal. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az erős államháztartást leginkább a 
tervezési szakaszban lehet megalapozni és 
a lehető leghamarabb azonosítani kell a 
jelentős hibákat. A tagállamoknak nemcsak 
az irányadó elvek és költségvetési célok 
megállapításából, hanem a költségvetési 
politikáik összehangolt monitoringjából is 
előnyük származik. 

(5) A kiegyensúlyozott államháztartást 
leginkább a tervezési szakaszban lehet 
megalapozni és a lehető leghamarabb 
azonosítani kell a jelentős hibákat. A 
tagállamoknak nemcsak az irányadó elvek 
és költségvetési célok megállapításából, 
hanem a költségvetési politikáik 
összehangolt felülvizsgálatából is előnyük 
származik. 

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok számára kidolgozott 
közös költségvetési ütemterv célja, hogy
jobban összehangolja a fő lépéseket a 
tagállami költségvetések elkészítése során, 
így hozzájárulva az európai szemeszter 
hatékonyságához a költségvetési politikák 
koordinációja terén. Közös költségvetési 
ütemterv elfogadása erősebb szinergiához 
vezet azáltal, hogy megkönnyíti a 
szakpolitikai koordinációt azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euró, és 
biztosítja, hogy a Tanács és a Bizottság 
ajánlásai megfelelően beépüljenek a 
tagállami költségvetések elfogadásának 
folyamatába.

(6) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok számára kidolgozott 
közös költségvetési ütemterv jobban 
összehangolhatja az alapadatokat a 
tagállami költségvetések elkészítése során, 
így hozzájárulva az európai szemeszter 
hatékonyságához a költségvetési politikák 
koordinációja terén, és ösztönözve a 
növekedést és a foglalkoztatást. Közös 
költségvetési ütemterv elfogadása erősebb 
szinergiához vezet azáltal, hogy 
megkönnyíti a szakpolitikai koordinációt 
azon tagállamok között, amelyek 
pénzneme az euró, és biztosítja, hogy az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság ajánlásai megfelelően 
beépüljenek a tagállami költségvetések 
elfogadásának folyamatába.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Meggyőző bizonyítékok támasztják alá 
a szabályokon alapuló költségvetési 
keretek hatékonyságát a stabil és 
fenntartható költségvetési politikák 
támogatása terén. Az uniós szinten 
meghatározott költségvetési 
célkitűzésekkel összhangban levő tagállami 
költségvetési szabályok bevezetése 
alapvető fontosságú a Stabilitási és 
Növekedési Paktum rendelkezései 
betartásának biztosításában. Mindenekelőtt 

(7) Meggyőző bizonyítékok támasztják alá 
a szabályokon alapuló költségvetési 
keretek hatékonyságát a stabil és 
fenntartható költségvetési politikák 
támogatása terén. Az uniós szinten 
meghatározott költségvetési 
célkitűzésekkel összhangban levő tagállami 
költségvetési szabályok bevezetése 
alapvető fontosságú a Stabilitási és 
Növekedési Paktum rendelkezései 
betartásának biztosításában. Mindenekelőtt 
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a tagállamoknak strukturálisan 
kiegyensúlyozott – az uniós költségvetési 
keret fő elveit a tagállami jogba átültető –
költségvetési szabályokkal kell 
rendelkezniük. Az átültetést kötelező, 
lehetőleg alkotmányos jellegű szabályok 
révén kell végrehajtani, hogy kifejezze a 
tagállami hatóságok szilárd 
elkötelezettségét a Stabilitási és 
Növekedési Paktum iránt.

a tagállamoknak strukturálisan 
kiegyensúlyozott – az uniós költségvetési 
és foglalkoztatási keret fő elveit a 
tagállami jogba átültető – költségvetési 
szabályokkal kell rendelkezniük. Az 
átültetést kötelező, nemzeti szabályok 
révén kell végrehajtani, hogy kifejezze a 
tagállami hatóságok szilárd 
elkötelezettségét a Stabilitási és 
Növekedési Paktum iránt.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az elfogult és nem realisztikus 
makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzések jelentősen akadályozhatják a 
költségvetési tervezés hatékonyságát, és 
következésképpen alááshatják a 
költségvetési fegyelem iránti 
elkötelezettséget. A független testületektől 
származó előrejelzések ellenben
elfogulatlan és realisztikus
makrogazdasági előrejelzéseket 
jelenthetnek.

(8) Az elfogult és nem realisztikus 
makrogazdasági és költségvetési 
előrejelzések jelentősen akadályozhatják a 
költségvetési tervezés hatékonyságát, és 
következésképpen alááshatják a 
költségvetési fegyelem iránti 
elkötelezettséget. A független testületektől 
származó előrejelzések ellenben 
elfogulatlan és realisztikusabb
makrogazdasági előrejelzéseket 
jelenthetnek.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A fokozatosan megerősített felügyelet
további kiegészítője a Stabilitási és 
Növekedési Paktum hatályos 

(9) A fokozatosan megerősített 
felülvizsgálat további kiegészítője a 
Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos 
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rendelkezéseinek és javítja azon 
tagállamok költségvetési fegyelmének 
felügyeletét, amelyek pénzneme az euró. A 
fokozatosan megerősített monitoringnak
hozzá kell járulnia a jobb költségvetési 
eredményekhez, ami valamennyi, hivatalos 
pénznemként euróval rendelkező tagállam 
előnyére válik. A fokozatosan megerősített 
eljárás részét jelentő fokozott monitoring
különösen fontos a túlzotthiány-eljárás alá 
vont tagállamok esetében.

rendelkezéseinek és javítja azon 
tagállamok költségvetési fegyelmének 
felülvizsgálatát, amelyek pénzneme az 
euró. A fokozatosan megerősített 
felülvizsgálatnak hozzá kell járulnia a jobb 
költségvetési eredményekhez, ami 
valamennyi, hivatalos pénznemként 
euróval rendelkező tagállam előnyére 
válik. A fokozatosan megerősített eljárás 
részét jelentő fokozott felülvizsgálat
különösen fontos a túlzotthiány-eljárás alá 
vont tagállamok esetében.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A túlzotthiány-eljárás alá vont 
tagállamok fokozott monitoringjának
lehetővé kell tennie a túlzott hiány 
megszüntetésére vonatkozóan kitűzött 
határidő betartásával összefüggő 
kockázatok felismerését. Amennyiben 
ilyen kockázatok fennállnak, a 
Bizottságnak ajánlást kell kibocsátania a 
tagállam részére arra vonatkozóan, hogy 
adott határidőn belül tegyen 
intézkedéseket, amelyet – annak kérésére –
az érintett tagállam parlamentje számára is 
be kell mutatni. Az értékelésnek lehetővé 
kell tennie azon fejlemények gyors 
kiigazítását, amelyek veszélyeztetik a 
túlzott hiány megállapított határidőn belül 
történő megszüntetését. Az említett 
bizottsági ajánlásnak való megfelelés 
értékelése részét képezi a Bizottság által a 
túlzott hiány megszüntetését célzó 
intézkedések eredményességével 
összefüggésben végzett folyamatos 
értékelésnek. Amikor a Tanács arról 
határoz, hogy sor került-e eredményes 

(12) A túlzotthiány-eljárás alá vont 
tagállamok fokozott felülvizsgálatának
lehetővé kell tennie a túlzott hiány 
megszüntetésére vonatkozóan kitűzött 
határidő betartásával összefüggő 
kockázatok felismerését. Amennyiben 
ilyen kockázatok fennállnak, a 
Bizottságnak ajánlást kell kibocsátania a 
tagállam részére arra vonatkozóan, hogy 
adott határidőn belül tegyen 
intézkedéseket, amelyet – annak kérésére –
az érintett tagállam parlamentje számára is 
be kell mutatni. Az értékelésnek lehetővé 
kell tennie azon fejlemények gyors 
kiigazítását, amelyek veszélyeztetik a 
túlzott hiány megállapított határidőn belül 
történő megszüntetését. Az említett 
bizottsági ajánlásnak való megfelelés 
értékelése részét képezi a Bizottság által a 
túlzott hiány megszüntetését célzó 
intézkedések eredményességével 
összefüggésben végzett folyamatos 
értékelésnek. Amikor a Tanács arról 
határoz, hogy sor került-e eredményes 
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intézkedésre a túlzott hiány megszüntetése 
céljából, határozatát arra is alapozza, hogy 
a tagállam megfelel-e a bizottsági 
ajánlásnak.

intézkedésre a túlzott hiány megszüntetése 
céljából, határozatát arra is alapozza, hogy 
a tagállam megfelel-e a bizottsági 
ajánlásnak, és az milyen mértékben érinti 
a foglalkoztatási célkitűzéseket. Nem 
megfelelés esetén szankciókat kell 
fontolóra venni. Azonban minden 
tagállamnak meg kell őriznie költségvetési 
önrendelkezését. A Bizottság és a Tanács 
a túlzott hiány esetén követendő eljárás 
keretében folytatott valamennyi 
költségvetési értékelés során kellő 
figyelmet szentel az Unió fenntartható 
növekedéssel kapcsolatos célkitűzéseinek 
eléréséhez vezető társadalombiztosítási 
rendszerek végrehajtásának.

Or. en

Indokolás

A költségvetési konszolidáció során mozgásteret kell biztosítani a létfontosságú hosszú távú 
társadalmi befektetések és strukturális reformok végrehajtása számára. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok középtávú költségvetési 
keretükkel összhangban minden évben 
legkésőbb április 15-ig közzéteszik 
független makrogazdasági előrejelzésen 
alapuló középtávú költségvetési tervüket és 
stabilitási programjukat.

1. A tagállamok középtávú költségvetési 
keretükkel összhangban minden évben 
legkésőbb április 15-ig közzéteszik 
független makrogazdasági előrejelzésen 
alapuló középtávú költségvetési és 
befektetési tervüket és stabilitási 
programjukat.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a költségvetési egyenlegre 
vonatkozóan számszerű költségvetési 
szabályokkal rendelkeznek, amelyek az 
1466/97/EK rendelet 2a. cikkében 
meghatározott középtávú költségvetési 
célkitűzés végrehajtását szolgálják a 
tagállami költségvetési folyamatokban. 
Ezek a kötelező, lehetőleg alkotmányos
jellegű szabályok az államháztartás 
egészére kiterjednek.

1. A tagállamok a költségvetési egyenlegre 
vonatkozóan számszerű költségvetési 
szabályokkal rendelkeznek, amelyek az 
1466/97/EK rendelet 2a. cikkében 
meghatározott középtávú költségvetési 
célkitűzés végrehajtását szolgálják a 
tagállami költségvetési folyamatokban. 
Ezek a kötelező jellegű nemzeti szabályok 
az államháztartás egészére kiterjednek.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az előzetes költségvetési terv 
összeegyeztethetőségének értékelése a 
növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos uniós célkitűzések, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatások, 
valamint a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatások szempontjából;

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a célzott államháztartási kiadások és 
bevételek a GDP százalékában és azok fő 
összetevői, figyelembe véve a 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
hatásától megtisztított államháztartási 
kiadások növekedési pályájának 
létrehozására vonatkozó feltételeket és 
kritériumokat az 1466/97/EK rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdése szerint;

(c) a célzott államháztartási kiadások és 
bevételek a GDP százalékában és azok fő 
összetevői, figyelembe véve a 
diszkrecionális bevételi intézkedések 
hatásától megtisztított államháztartási 
kiadások növekedési pályájának 
létrehozására vonatkozó feltételeket és 
kritériumokat az 1466/97/EK rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdése szerint, valamint a 
növekedésre és a foglalkoztatásra 
gyakorolt hatásait;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben a Bizottság azt állapítja 
meg, hogy a Stabilitási és Növekedési 
Paktumban meghatározott költségvetés-
politikai kötelezettségek különösen súlyos 
megsértésére került sor, a Bizottság az 
előzetes költségvetési terv benyújtását 
követő két héten belül módosított előzetes 
költségvetési terv benyújtására szólítja fel 
az érintett tagállamot. Ezt a felszólítást 
közzé kell tenni.

5. Amennyiben a Bizottság azt állapítja 
meg, hogy a Stabilitási és Növekedési 
Paktumban meghatározott költségvetés-
politikai kötelezettségek különösen súlyos 
megsértésére került sor, a Bizottság az 
előzetes költségvetési terv benyújtását 
követő két héten belül módosított előzetes 
költségvetési terv benyújtására szólítja fel 
az érintett tagállamot. A Bizottságnak 
nyilvánosságra kell hoznia felszólítását és 
az érintett tagállam válaszát.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben hivatkozott 
vélemény tartalmazza a tagállam arra 
irányuló kötelezettségvállalásának 
értékelését, hogy végrehajtja, illetve 
teljesíti az Európai Tanács által elfogadott 
stratégiákat és politikai célkitűzéseket.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4,. Az eurócsoport a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően adott általános 
értékelés alapján megvitatja a nemzeti 
költségvetési tervekről, valamint az 
euróövezet egészének költségvetési 
helyzetéről és kilátásairól alkotott 
bizottsági véleményeket. Az értékelést 
közzé kell tenni.

4. Az eurócsoport a Bizottság által a (3) 
bekezdésnek megfelelően adott általános 
értékelés alapján megvitatja a nemzeti 
költségvetési tervekről, valamint az 
euróövezet egészének költségvetési 
helyzetéről és kilátásairól alkotott 
bizottsági véleményeket. Az eurócsoport 
ajánlásokat tehet a Tanácsnak. Az 
értékelést közzé kell tenni.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállam rendszeresen jelentést tesz a 
Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságnak vagy az általa e célból kijelölt 

3. A tagállam rendszeresen jelentést tesz a 
Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságnak vagy az általa e célból kijelölt 
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albizottságnak az államháztartásról és 
annak alszektorairól, a költségvetés év 
közbeni végrehajtásáról, a kiadási és 
bevételi oldalon tett diszkrecionális 
intézkedések költségvetési hatásáról, az 
államháztartási kiadásokra és bevételekre 
vonatkozó célokról, valamint tájékoztatást 
ad a célok elérése érdekében hozott 
intézkedésekről és az e célból tervezett 
intézkedések jellegéről. A jelentést közzé 
kell tenni.

albizottságnak az államháztartásról és 
annak alszektorairól, a költségvetés év 
közbeni végrehajtásáról, a kiadási és 
bevételi oldalon tett diszkrecionális 
intézkedések költségvetési hatásáról, a 
makrogazdasági fejleményekről, beleértve 
a foglalkoztatást is, az államháztartási 
kiadásokra és bevételekre vonatkozó 
célokról, valamint tájékoztatást ad a célok 
elérése érdekében hozott intézkedésekről 
és az e célból tervezett intézkedések 
jellegéről. A jelentést közzé kell tenni.
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