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RÖVID INDOKOLÁS

A 2008-ban kezdődött gazdasági és pénzügyi válság leküzdése érdekében az Unió és az 
euróövezet által a tagállamok gazdasági és költségvetési felügyelete érdekében kialakított 
eljárásokat a szóban forgó válság által előidézett gazdasági és társadalmi problémák széles 
körű figyelembevételével kell alkalmazni.

A globális pénzügyi helyzet rosszabbodása az Unió növekedésének jelentős lassulásához, a 
tagállamokban pedig súlyos költségvetési problémák megjelenéséhez vezetett. Az e 
kihívásokra adható válaszok egyike a tagállamok gazdasági és társadalmi politikáinak 
összehangolása, ez esetben azonban be kell tartani bizonyos alapelveket:

- Nem állítható kizárólagosan a középpontba az államok költségvetési helyzete, és 
figyelembe kell vennie a munkaerőpiacra irányuló és a társadalmi helyzet javítását célzó 
befektetéseket; Kedvező megítélés alá kell esniük a képzésbe vagy a kutatásba irányuló, 
az állam versenyképességének növelését szolgáló állami beruházásoknak, vagy egy 
hatékony szociális védelmi rendszer és szociális minimumok kialakításának, melyek 
elősegítik a szegénység elleni küzdelmet és a belső fogyasztás fenntartását, és ezáltal a 
válságokkal szembeni nagyobb tűrőképességet.

- Meg kell felelni az Unió demokratikus alapelveinek; A megválasztott képviselőkből álló, 
európai vagy nemzeti parlamenteket teljes mértékben és rendszeresen tájékoztatni kell, 
ugyanazon a címen, mint a Bizottságot vagy a Tanácsot;

- Az adott válasz nem sértheti a társadalmi párbeszéd nemzeti és európai elveit; A 
tagállamok számára javasolt strukturális és munkaerő-piaci reformok nem kérdőjelezhetik 
meg a kollektív tárgyaláshoz és a munkabeszüntetéshez való alapvető jogokat.

Figyelembe kell venni az Unió valamennyi célkitűzését és az Unió valamennyi 
alapdokumentumát; Az EU 2020 stratégia foglalkoztatási rátára és a szegénység elleni 
küzdelemre irányuló célkitűzéseinek megvalósítását, valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés horizontális szociális záradékának való megfelelést célzó intézkedések 
hozzájárulnak az Unió gazdasági helyreállításához.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 1. A világot három éve sújtó, példa (1) A világot három éve sújtó, példa 
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nélküli átfogó válság súlyos károkat 
okozott a gazdasági növekedés és a 
pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen 
rontotta a tagállamok pozícióját az 
államháztartási hiány és az államadósság 
tekintetében, aminek következtében a 
tagállamok egy része kénytelen volt az 
uniós kereteken kívüli pénzügyi segítség 
után nézni.

nélküli válság és gazdasági lassulás súlyos 
károkat okozott a gazdasági növekedés és a 
pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen 
rontotta a tagállamok pénzügyi, gazdasági 
és szociális helyzetét, illetve pozícióját az 
államháztartási hiány és az államadósság 
tekintetében, aminek következtében a 
tagállamok egy része kénytelen volt az 
uniós kereteken kívüli pénzügyi segítség 
után nézni.

Or. fr

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Annak ellenére, hogy 2009-ben volt 
néhány, a gazdaság újjáéledésére utaló 
jel, a foglalkoztatottság növekedése 
túlságosan gyengének bizonyult a magas 
munkanélküliségi ráta stabil 
csökkentéséhez. Számos tagállamban 
megnyúlt a munkanélküliség átlagos 
időtartama, és nőtt a munkanélküli 
fiatalok aránya. 2011 őszén a Bizottság 
jelentősen csökkentette a 2012. évre 
vonatkozó gazdasági növekedési 
előrejelzését, annak százalékos arányát 
1,25 ponttal 0,5%-ra módosítva az 
Unióban és az euróövezetben. Ennek 
megfelelően 2012-ben a foglakoztatás 
bővülésének leállására lehet számítani.

Or. fr

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)



PA\890107HU.doc 5/16 PE480.648v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 ter) Bár születtek intézkedések a 
pénzügyi válság negatív hatásainak 
ellensúlyozására, a válság reálgazdaságra, 
munkaerőpiacra és a polgárok jólétére 
kifejtett hatása széles körben érezhető.

Or. fr

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikkének megfelelően az Unió 
szakpolitikái és fellépései meghatározása 
és végrehajtása során figyelembe veszi a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. fr

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak a Szerződés szerinti 
többoldalú felügyeleti kerete és az említett 
pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó 
lehetséges szakpolitikai feltételek közötti 
teljes összhangot rögzíteni kell az uniós 
jogban. A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok gazdasági és 

(2) Az Uniónak a Szerződés szerinti 
többoldalú felügyeleti kerete és az említett, 
a növekedés, a foglalkoztatás és a 
társadalmi haladás előmozdítását célzó 
ösztönzőkkel kiegészített pénzügyi 
támogatáshoz kapcsolódó lehetséges
gazdaságpolitikai feltételek közötti teljes 
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pénzügyi integrációja miatt megerősített 
felügyeletre van szükség a pénzügyi 
stabilitásuk tekintetében nehézségekkel 
küzdő tagállamokból az euróövezet többi 
tagállamára átterjedő esetleges fertőzés 
megelőzése érdekében.

összhangot rögzíteni kell az uniós jogban.
A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamok gazdasági és 
pénzügyi integrációja miatt megerősített 
felügyeletre van szükség a pénzügyi 
stabilitásuk tekintetében nehézségekkel 
küzdő tagállamokból az euróövezet többi 
tagállamára átterjedő esetleges fertőzés 
megelőzése érdekében.

Or. fr

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamot súlyos pénzügyi 
zavarok jelentkezésekor – vagy ilyeneknek 
való kitettség esetén – megerősített 
felügyeletnek kell alávetni a normális 
helyzethez való gyors visszatérés 
biztosítása, és a többi euróövezeti 
tagállamnak az esetleges negatív 
tovagyűrűző hatásoktól való megóvása 
érdekében. A megerősített felügyeletnek 
részét kell képezze a gazdasági, 
költségvetési és pénzügyi helyzet szigorú 
monitoringjához szükséges információkhoz 
való szélesebb körű hozzáférés, továbbá a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) 
vagy az általa e célra kijelölt albizottsága
felé történő rendszeres jelentéstétel.
Ugyanazon felügyeleti szabályokat kell 
alkalmazni az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz (EFSF), az európai stabilitási 
mechanizmus (ESM), a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) vagy más nemzetközi 
pénzügyi intézmény elővigyázatossági 
támogatását igénylő tagállamokra.

(4) A hivatalos pénznemként euróval 
rendelkező tagállamot súlyos pénzügyi 
zavarok jelentkezésekor – vagy ilyeneknek 
való kitettség esetén – megerősített 
felügyeletnek kell alávetni a normális 
helyzethez való gyors visszatérés 
biztosítása, és a többi euróövezeti 
tagállamnak az esetleges negatív 
tovagyűrűző hatásoktól való megóvása 
érdekében. A megerősített felügyeletnek 
részét kell képezze a gazdasági, szociális, 
foglalkoztatási, költségvetési és pénzügyi 
helyzet szigorú monitoringjához szükséges 
információkhoz való szélesebb körű 
hozzáférés, továbbá a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság (EFC), a 
Foglalkoztatási Bizottság (EMCO), a 
Szociális Védelmi Bizottság (CPS), vagy 
az általuk e célra kijelölt bármely 
albizottság felé történő rendszeres 
jelentéstétel. Ugyanazon felügyeleti 
szabályokat kell alkalmazni az Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az 
európai stabilitási mechanizmus (ESM), a
Nemzetközi Valutaalap (IMF) vagy más 
nemzetközi pénzügyi intézmény 
elővigyázatossági támogatását igénylő 
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tagállamokra.

Or. fr

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A makrogazdasági kiigazítási 
programot végrehajtó tagállamok 
gazdasági és költségvetési helyzetének 
felügyeletét lényegesen meg kell erősíteni.
A makrogazdasági kiigazítási programok 
átfogó jellegéből adódóan ezek 
időtartamára – a jelentéstételi 
kötelezettségek párhuzamosságának 
elkerülése érdekében – a gazdasági és 
költségvetési felügyelet egyéb folyamatait 
fel kell függeszteni.

(5) A makrogazdasági kiigazítási 
programot végrehajtó tagállamok 
gazdasági és szociális, költségvetési és 
foglalkoztatási helyzetének felügyeletét 
lényegesen meg kell erősíteni. A 
makrogazdasági kiigazítási programok 
átfogó jellegéből adódóan ezek 
időtartamára – a jelentéstételi 
kötelezettségek párhuzamosságának 
elkerülése érdekében – a gazdasági és 
költségvetési felügyelet egyéb folyamatait 
fel kell függeszteni.

Or. fr

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Szabályokat kell alkotni az uniós 
intézmények, különösen az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
párbeszéd javítása, valamint a nagyobb 
átláthatóság és elszámoltathatóság 
érdekében.

(6) Szabályokat kell alkotni az uniós 
intézmények, különösen az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 
valamint az Unió intézményei és a 
szociális partnerek közötti párbeszéd 
javítása, valamint a nagyobb átláthatóság 
és elszámoltathatóság érdekében.

Or. fr
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Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy tagállamra vonatkozóan 
kiigazítási programjának be nem tartása 
esetén hozott határozat a közös stratégiai 
keret hatálya alá tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, valamint
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló XXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 21. 
cikkének (6) bekezdése alapján maga után 
vonná az uniós alapok kifizetéseinek vagy
kötelezettségvállalásainak felfüggesztését 
is,

(7) A pénzügyi stabilitásuk tekintetében 
súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett tagállamok 
és/vagy azon tagállamok, amelyek 
pénzügyi támogatásban részesülnek vagy 
részesülhetnének, az európai szolidaritás 
érvényesülésétől függnek. Az európai 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
jelentősen hozzájárulhatnak annak 
biztosításához, hogy az Unió növekedési 
és foglalkoztatásra irányuló stratégiai 
céljai elérése érdekében még pénzügyi 
nehézségek esetén is megvalósuljanak a 
beruházások. Egy kiigazítási program 
tervezetét így kiegészíthetné egy, az 
érintett tagállam által benyújtott, a 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap e 
tagállam számára biztosított kifizetései
vagy zárókifizetései pillanatnyi növelésére 
irányuló kérelem,

Or. fr

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. E rendelet végrehajtása megfelel az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 153. cikke (3) bekezdésének. Az 
e rendelet szerint hozott intézkedések 
megfelelnek a szubszidiaritás és a 
társadalmi párbeszéd elveinek, és 
tiszteletben tartják a tagállamok és a 
szociális partnerek hatásköreit a 
bérképzés és a nyugdíjkifizetések terén.
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Or. fr

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a Bizottság, az EKB és az Európai 
Bankhatóság (EBH) felé az előírt 
rendszerességgel nem összevont adatokat 
közöl a nemzeti hatóságai felügyelete alatt 
álló pénzügyi intézmények pénzügyi 
helyzetéről;

(a) az Európai Parlament, a Bizottság, az 
EKB és az Európai Bankhatóság (EBH) 
felé az előírt rendszerességgel nem 
összevont adatokat közöl a nemzeti 
hatóságai felügyelete alatt álló pénzügyi 
intézmények pénzügyi helyzetéről;

Or. fr

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da.) az Európai Parlament, a Bizottság és 
a nemzeti parlamentek felé nem összevont 
adatokat közöl a foglalkoztatási és a 
szociális helyzetről, különösen a 
közelmúltbeli munkaerő-piaci 
fejlemények és a jövedelemeloszlás 
tekintetében;

Or. fr

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db.) az Európai Parlament, a Bizottság és 
a nemzeti parlamentek felé információkat 
közöl az Unió növekedési célkitűzéseinek 
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és foglalkoztatási stratégiájának 
megvalósítását célzó közberuházásokról.

Or. fr

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság az EKB közreműködésével 
rendszeresen ellenőrző látogatásokat végez 
a felügyelet alatt álló tagállamban az (1)–
(3) bekezdésben említett intézkedések 
végrehajtása terén elért előrehaladás 
ellenőrzése céljából. Tapasztalatairól a 
Bizottság negyedévente beszámol a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak (EFC) 
vagy az utóbbi által e célra kijelölt 
albizottságnak, és megvizsgálja többek 
között a további intézkedések 
szükségességét. Az említett ellenőrző 
látogatások felváltják az 1467/97/EK 
rendelet 10a. cikkének (2) bekezdése 
szerinti helyszíni ellenőrzéseket.

4. A Bizottság az EKB közreműködésével 
rendszeresen ellenőrző látogatásokat végez 
a felügyelet alatt álló tagállamban az (1)–
(3) bekezdésben említett intézkedések 
végrehajtása terén elért előrehaladás 
ellenőrzése céljából. Tapasztalatairól a 
Bizottság negyedévente beszámol a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak
(EFC), a Foglalkoztatási Bizottságnak 
(EMCO) és a Szociális Védelmi 
Bizottságnak (CPS), vagy az általuk e 
célra kijelölt bármely albizottságnak, és 
megvizsgálja többek között a további 
intézkedések szükségességét. Az említett 
ellenőrző látogatások felváltják az 
1467/97/EK rendelet 10a. cikkének (2) 
bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzéseket.

Or. fr

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt 
vizsgálat alapján – arra a következtetésre 
jutnak, hogy további intézkedésekre van 
szükség, és az érintett tagállam pénzügyi 
helyzete jelentős kedvezőtlen hatásokkal 
jár az euróövezet pénzügyi stabilitására 
nézve, a Tanács a Bizottság javaslata 

5. Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt 
vizsgálat alapján – arra a következtetésre 
jutnak, hogy további intézkedésekre van 
szükség, és az érintett tagállam pénzügyi, 
gazdasági és szociális helyzete jelentős 
kedvezőtlen hatásokkal jár az euróövezet 
pénzügyi, gazdasági és szociális
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alapján, minősített többséggel pénzügyi 
támogatás igénybevételét és 
makrogazdasági kiigazítási program 
készítését ajánlhatja az érintett tagállam 
részére. A Tanács úgy határozhat, hogy az 
ajánlását nyilvánosságra hozza.

stabilitására nézve, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján, minősített többséggel 
pénzügyi támogatás igénybevételét és 
makrogazdasági kiigazítási program 
készítését ajánlhatja az érintett tagállam 
részére. A Tanács úgy határozhat, hogy az 
ajánlását nyilvánosságra hozza.

Or. fr

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az Európai Parlament illetékes 
bizottsága eszmecserére hívhatja meg az 
érintett tagállam képviselőit;

(a) az Európai Parlament illetékes 
bizottsága eszmecserére hívhatja meg az 
érintett tagállam képviselőit és a szociális 
partnereket;

Or. fr

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az egy vagy több másik állam, az EFSF, 
az ESM, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
vagy az uniós kereteken kívüli másik 
intézmény által nyújtott pénzügyi 
támogatást igénybe venni szándékozó 
tagállam a szándékáról haladéktalanul 
tájékoztatja a Tanácsot, a Bizottságot és az 
EKB-t. Az EFC vagy az általa e célra 
kijelölt albizottság a Bizottság 
értékelésének megismerését követően 
megvitatja a tervezett kérelmet.

Az egy vagy több másik állam, az EFSF, 
az ESM, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
vagy az uniós kereteken kívüli másik 
intézmény által nyújtott pénzügyi 
támogatást igénybe venni szándékozó 
tagállam a szándékáról haladéktalanul 
tájékoztatja a Tanácsot, a Bizottságot és az 
EKB-t. Az EFC, az EMCO és a CPS, vagy 
az általuk e célra kijelölt bármely
albizottság a Bizottság értékelésének 
megismerését követően megvitatja a 
tervezett kérelmet.

Or. fr
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Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EFSF-ből vagy az ESM-
ből nyújtott pénzügyi támogatást kívánják 
igénybe venni, a Bizottság – az EKB, és 
amikor csak lehetséges, az IMF 
közreműködésével – elemzést készít az 
érintett tagállam államadósságának 
fenntarthatóságáról, amelyben kitér a 
tagállamnak a kilátásba helyezett pénzügyi 
támogatás visszafizetésére vonatkozó 
képességére is, és eljuttatja az elemzést az 
EFC-hez vagy az utóbbi által e célra 
kijelölt albizottsághoz.

Amennyiben az EFSF-ből vagy az ESM-
ből nyújtott pénzügyi támogatást kívánják 
igénybe venni, a Bizottság – az EKB, és 
amikor csak lehetséges, az IMF 
közreműködésével – elemzést készít az 
érintett tagállam államadósságának 
fenntarthatóságáról, amelyben kitér a 
tagállamnak a kilátásba helyezett pénzügyi 
támogatás visszafizetésére vonatkozó 
képességére is, valamint arra, hogy 
eközben a szóban forgó tagállam képes 
lesz-e teljesíteni az uniós növekedésre és a 
foglalkoztatási stratégiára vonatkozó 
célkitűzéseit, és eljuttatja az elemzést az 
EFC-hez , az EMCO-hoz és a CPS-hez,
vagy az utóbbiak által e célra kijelölt
bármely albizottsághoz.

Or. fr

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 
– az EKB közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható gazdasági és pénzügyi 
helyzet visszaállítására és a tagállamnak 
teljeskörűen a pénzügyi piacokról való 
finanszírozhatóságának helyreállítására 
irányuló kiigazítási program tervezetét. A 
kiigazítási program tervezete a Szerződés 
121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az 

1. Az egy vagy több másik állam, az IMF, 
az EFSF vagy az ESM által nyújtott 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállam 
– az EKB közreműködésével eljáró –
Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil 
és fenntartható gazdasági, szociális, 
pénzügyi és foglalkoztatási helyzet 
visszaállítására és a tagállamnak 
teljeskörűen a pénzügyi piacokról való 
finanszírozhatóságának helyreállítására 
irányuló kiigazítási program tervezetét. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
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érintett tagállamnak címzett, hatályos 
ajánlásokat – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket – kellő mértékben 
figyelembe veszi, és egyúttal az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítésének, 
erősítésének és mélyítésének célkitűzésével 
dolgozzák ki.

szerződés 9. cikke, az Unió növekedési 
céljai és a foglalkoztatási stratégia sérelme 
nélkül a kiigazítási program tervezete a 
Szerződés 121., 126. és/vagy 148. cikke 
alapján az érintett tagállamnak címzett, 
hatályos ajánlásokat – és a tagállam által az 
ajánlásnak való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket – kellő mértékben 
figyelembe veszi, és egyúttal az előírt 
szakpolitikai intézkedések szélesítését, 
erősítését és mélyítését célozza. Egy 
kiigazítási program tervezetét így 
kiegészítheti egy, az érintett tagállam által 
benyújtott, a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap e tagállam számára 
biztosított kifizetései vagy zárókifizetései 
pillanatnyi növelésére irányuló kérelem.

Or. fr

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az EKB közreműködésével 
nyomon követi a kiigazítási program 
végrehajtása terén elért előrehaladást, és 
erről három havonta tájékoztatja az EFC-t 
vagy az utóbbi által e célra kijelölt 
albizottságot. Az érintett tagállam 
teljeskörűen együttműködik a Bizottsággal.
Az érintett tagállam minden olyan 
információt közöl a Bizottsággal, amelyet 
ez utóbbi a program monitoringjához 
szükségesnek talál. A 3. cikk (3) 
bekezdését alkalmazni kell.

3. A Bizottság az EKB közreműködésével 
nyomon követi a kiigazítási program 
végrehajtása terén elért előrehaladást, és 
erről három havonta tájékoztatja az EFC-t, 
az EMCO-t és a CPS-t, vagy az utóbbiak
által e célra kijelölt bármely albizottságot. 
Az érintett tagállam teljeskörűen 
együttműködik a Bizottsággal. Az érintett 
tagállam minden olyan információt közöl a 
Bizottsággal, amelyet ez utóbbi a program
monitoringjához szükségesnek talál. A 3. 
cikk (3) bekezdését alkalmazni kell.

Or. fr

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az Európai Parlament illetékes 
bizottsága a kiigazítási program 
végrehajtásának előrehaladásáról folytatott 
eszmecserére hívhatja meg az érintett 
tagállam képviselőit.

7. Az Európai Parlament illetékes 
bizottsága a kiigazítási program 
végrehajtásának előrehaladásáról és annak 
következményeiről folytatott eszmecserére 
hívhatja meg az érintett tagállam 
képviselőit és a szociális partnereket.

Or. fr

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az érintett tagállam parlamentje a 
kiigazítási program végrehajtásának 
előrehaladásáról folytatott eszmecserére 
hívhatja meg a Bizottság képviselőit.

8. Az érintett tagállam parlamentje a 
kiigazítási program végrehajtásának 
előrehaladásáról és annak 
következményeiről folytatott eszmecserére 
hívhatja meg a Bizottság képviselőit.

Or. fr

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Az Unió növekedési és foglalkoztatási 

céljaival való kompatibilitás
A makrogazdasági kiigazító programok e 
rendelet keretében történő végrehajtása 
nem teheti lehetővé a tagállamok 
számára, hogy figyelmen kívül hagyják az 
Unió növekedéssel kapcsolatos 
célkitűzéseivel és foglakoztatási 
stratégájával kapcsolatos 
kötelezettségeiket, sem azt, hogy ne tartsák 
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be vagy elhanyagolják azon általános 
kötelezettségüket, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikkének 
megfelelően elősegítsék a foglalkoztatás 
magas szintjét, megfelelő szociális 
védelmet biztosítsanak és fellépjenek a 
társadalmi kirekesztés ellen. 

Or. fr

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
10 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. cikk
A tárgyaláshoz és a közös fellépéshez való 

joggal való kompatibilitás 
Az uniós jognak és a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően az e rendelet keretében 
megvalósítandó makrogazdasági kiigazító 
programok nem ütköznek a 
munkavállalók és a munkaadók, illetve 
ezek szervezeteinek arra vonatkozó 
jogával, hogy a megfelelő szinten kollektív 
szerződésekről tárgyaljanak, vagy ilyen 
szerződéseket írjanak alá, valamint hogy 
szociális konfliktus esetén érdekeik 
védelmében kollektív intézkedéseket 
hozzanak, beleértve a munkabeszüntetést 
is.

Or. fr

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az EKB közreműködésével 3. A Bizottság az EKB közreműködésével 
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rendszeresen ellenőrző látogatásokat végez 
a programot követő utólagos felügyelet 
alatt lévő tagállamban annak gazdasági, 
költségvetési és pénzügyi helyzetének 
értékelése céljából. Tapasztalatairól a 
Bizottság szemeszterenként beszámol az 
EFC-nek vagy az utóbbi által e célra 
kijelölt albizottságnak, és megvizsgálja 
többek között az esetleges kiigazító 
intézkedések szükségességét.

rendszeresen ellenőrző látogatásokat végez 
a programot követő utólagos felügyelet 
alatt lévő tagállamban annak gazdasági, 
költségvetési és pénzügyi helyzetének 
értékelése céljából. Tapasztalatairól a 
Bizottság szemeszterenként beszámol az 
EFC-nek, az EMCO-nak és a CPS-nek,
vagy az utóbbiak által e célra kijelölt 
albizottságnak, és megvizsgálja többek 
között az esetleges kiigazító intézkedések 
szükségességét.

Or. fr


