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Módosítás 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. meg kell említeni a Monti-jelentést1 és a 
Parlamentnek az egységes piac 
megteremtéséről szóló állásfoglalását ,

1. mivel a belső piac megvalósítása, 
amelyet a Monti-jelentés2 is ösztönöz, 
elengedhetetlen egy valódi európai 
gazdaságirányítás érdekében,

Or. fr

Módosítás 2
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel a Stabilitási és Növekedési 
Paktum célkitűzéseinek megsértéséért járó 
bármilyen büntetést mindig a megfelelésre 
törekvés elégtelen volta vagy csalás miatt 
kell kiszabni, és sohasem a tagország 
képességeit meghaladó okokból fakadó 
meg nem felelés miatt, 

Or. en

Módosítás 3
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
2 „Az egységes piac új stratégiája – Európa gazdasága és társadalma szolgálatában” – Mario Monti professzor 
jelentése az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso számára, 2010. május 9.
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Véleménytervezet Módosítás

1b. mivel a Stabilitási és Növekedési 
Paktum célkitűzéseinek nem csak az 
Európa 2020 stratégiával kell 
összeegyeztethetőnek lenniük, hanem 
más, a K+F-re, a környezetre, az 
oktatásra, a szegénység felszámolására és 
a fejlesztési segélyekre vonatkozó 
kiadásokkal kapcsolatos 
kompromisszumokkal is, 

Or. en

Módosítás 4
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. mivel, ahogy azt a Monti-jelentés és az 
Európai Parlament 2010. május 20-i, „Az 
egységes piac megteremtése a fogyasztók 
és a polgárok számára” című 
állásfoglalása is jelezte, a foglalkoztatás, a 
szegénység felszámolása és a jó 
munkakörülmények elengedhetetlenek a 
belső piac sikeres újraindításához, 

Or. en

Módosítás 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a meglévő Stabilitási és Növekedési 
Paktumot egy különálló „Növekedési és 

törölve
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Foglalkoztatási Paktummal” beleértve egy 
új irányítási rendszert is kell kiegészíteni, 
amely valós gazdasági célkitűzéseken 
alapul és magában foglalja a 
foglalkoztatást és a beruházást is annak 
érdekében, hogy a munkahelyteremtés a 
költségvetési hiány ellenőrzésével azonos 
fontossággal bírjon, továbbá amelyet az 
EUMSz. 121. cikke szerinti jogi 
eszközként alakítanak ki (1. ajánlás, új 
francia bekezdés),

Or. fr

Módosítás 6
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a meglévő Stabilitási és Növekedési 
Paktumot egy különálló „Növekedési és 
Foglalkoztatási Paktummal” beleértve egy 
új irányítási rendszert is kell kiegészíteni, 
amely valós gazdasági célkitűzéseken 
alapul és magában foglalja a 
foglalkoztatást és a beruházást is annak 
érdekében, hogy a munkahelyteremtés a 
költségvetési hiány ellenőrzésével azonos 
fontossággal bírjon, továbbá amelyet az 
EUMSz. 121. cikke szerinti jogi 
eszközként alakítanak ki (1. ajánlás, új 
francia bekezdés),

5. a meglévő Stabilitási és Növekedési 
Paktumot egy különálló növekedési, 
foglalkoztatási és a szegénység 
visszaszorítására irányuló paktummal,
beleértve egy új irányítási rendszert is, kell 
kiegészíteni, amely valós gazdasági 
célkitűzéseken alapul és magában foglalja 
a foglalkoztatást és a beruházást is annak 
érdekében, hogy a munkahelyteremtés a 
költségvetési hiány ellenőrzésével azonos 
fontossággal bírjon, továbbá amelyet az 
EUMSz. 121. cikke szerinti jogi 
eszközként alakítanak ki (1. ajánlás, új 
francia bekezdés),

Or. en

Módosítás 7
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy egy, a Stabilitási 
és Növekedési Paktum betartására 
vonatkozó szankciós mechanizmust csak 
akkor kellene alkalmazni, ha egy 
ugyanilyen, az Európa 2020 stratégiában 
megjelölt következő célkitűzések 
betartására vonatkozó szankciós 
mechanizmus is kifejlesztésre kerülne:
teljes foglalkoztatottság, a szegénység 
visszaszorítása és jó munkakörülmények,

Or. en

Módosítás 8
Pascal Canfin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megerősített analitikus felügyeleti 
keretet kell létrehozni (amelynek része egy 
korai figyelmeztetést kiváltó 
küszöbértékekkel operáló 
„eredményjelző”) a hatékony többoldalú 
felügyeletet szolgáló, megfelelő 
módszertani eszközökkel és 
átláthatósággal, amely kulcsfontosságú, a 
versenyképességi helyzetet befolyásolni 
képes (reál és nominális) gazdasági 
mutatókon alapul, többek között, de nem
kizárólag a növekedési rátán, a tagállami 
GDP összetételén, a foglalkoztatottsági 
arányon, a reálárfolyam változásán, a
munkaerőköltség változásán, a folyó 
fizetési mérleg változásán, a hitelállomány 
növekedésén, az állóeszköz-felhalmozáson 
és tőkebeáramláson, a termelékenység 
változásán, az eszközpiac (többek között a
magánszektor adósságállománya és az 
ingatlanpiacok) változásán, a GDP 
százalékában kifejezett, K+F-be történő 

6. megerősített analitikus felügyeleti 
keretet kell létrehozni (amelynek része egy 
korai figyelmeztetést kiváltó 
küszöbértékekkel operáló 
„eredményjelző”) a hatékony többoldalú 
felügyeletet szolgáló, megfelelő 
módszertani eszközökkel és 
átláthatósággal, amely kulcsfontosságú
(reál és nominális) gazdasági mutatókon 
alapul, többek között, de nem kizárólag a
kifizetések folyószámla-egyenlegében
bekövetkezett fejleményeken, nettó 
külföldi eszközpozíciókon, az adóalap 
változásán, a reálárfolyam valós
változásán, a tőkebeáramláson, a
termelékenységen (beleértve a 
forrásproduktivitást és a teljes 
faktorproduktivitást), az egy egységre jutó 
munkaerőköltségen, a 
foglalkoztatottsághoz és a társadalmi 
kohézióhoz kapcsolódó minőségi és 
mennyiségi mutatókon, a környezeti 
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befektetésen, az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésén, a 
közép- és felsőfokú oktatás 
eredményességének mértékén és a 
szegénység csökkentésén (1. ajánlás, 
második francia bekezdés),

externáliákra vonatkozó mutatókon, 
valamint a hitelnövekedésen és az 
eszközök árainak (többek között a
pénzeszközök és az ingatlanpiacok)
változásán, a GDP százalékában kifejezett, 
K+F-be történő befektetésen, az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésén, a közép- és felsőfokú oktatás 
eredményességének mértékén és a 
szegénység csökkentésén (1. ajánlás, 
második francia bekezdés). Meg kell 
határozni a riasztást kiváltó 
küszöbértékeket, és fel kell venni azokat 
az eredményjelzőre. 

Or. en

Módosítás 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megerősített analitikus felügyeleti 
keretet kell létrehozni (amelynek része egy 
korai figyelmeztetést kiváltó 
küszöbértékekkel operáló 
„eredményjelző”) a hatékony többoldalú 
felügyeletet szolgáló, megfelelő 
módszertani eszközökkel és 
átláthatósággal, amely kulcsfontosságú, a 
versenyképességi helyzetet befolyásolni 
képes (reál és nominális) gazdasági 
mutatókon alapul, többek között, de nem 
kizárólag a növekedési rátán, a tagállami 
GDP összetételén, a foglalkoztatottsági 
arányon, a reálárfolyam változásán, a 
munkaerőköltség változásán, a folyó 
fizetési mérleg változásán, a hitelállomány 
növekedésén, az állóeszköz-felhalmozáson 
és tőkebeáramláson, a termelékenység 
változásán, az eszközpiac (többek között a 
magánszektor adósságállománya és az 
ingatlanpiacok) változásán, a GDP 

6. megerősített analitikus felügyeleti 
keretet kell létrehozni (amelynek része egy 
korai figyelmeztetést kiváltó 
küszöbértékekkel operáló 
„eredményjelző”) a hatékony többoldalú 
felügyeletet szolgáló, megfelelő 
módszertani eszközökkel és 
átláthatósággal, amely kulcsfontosságú, a 
versenyképességi helyzetet befolyásolni 
képes (reál és nominális) gazdasági 
mutatókon alapul, többek között, de nem 
kizárólag a növekedési rátán, a tagállami 
GDP összetételén, a foglalkoztatottsági 
arányon, a reálárfolyam változásán, a 
munkaerőköltség változásán, a folyó 
fizetési mérleg változásán, a hitelállomány 
növekedésén, az állóeszköz-felhalmozáson 
és tőkebeáramláson, a termelékenység 
változásán, az eszközpiac (többek között a 
magánszektor adósságállománya és az 
ingatlanpiacok) változásán és a GDP 
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százalékában kifejezett, K+F-be történő 
befektetésen, az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésén, a 
közép- és felsőfokú oktatás 
eredményességének mértékén és a 
szegénység csökkentésén (1. ajánlás, 
második francia bekezdés),

százalékában kifejezett, K+F-be történő 
befektetésen (1. ajánlás, második francia 
bekezdés), .

Or. fr

Módosítás 10
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. a Bizottság kialakítja a megfelelő 
analitikus eszközöket és szakértelmet az 
euróövezetben uralkodó folyamatosan 
eltérő trendek legmélyebb okainak 
kivizsgálására, beleértve a közös 
politikáknak az övezetben található 
differenciált gazdasági rendszerekre 
gyakorolt hatását (1. ajánlás, 3a francia 
bekezdés (új)).

Or. en

Módosítás 11
Pascal Canfin

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. közös szabályokat kell létrehozni az 
átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások 
aktívabb, a gazdasági irányítás, a 
felügyelet és az egyes országokra 
vonatkozó ajánlások elsődleges 
eszközeként való alkalmazása érdekében

7. közös szabályokat kell létrehozni az 
átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások 
aktívabb, a gazdasági irányítás elsődleges 
eszközeként való alkalmazása érdekében, 
figyelembe véve a tagállamok közötti 
konvergenciákat és eltéréseket, a gazdaság 
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az Európa 2020 stratégiával összhangban,
összpontosítva a növekedésre, a szerkezeti 
reformokra, a termelékenységre és a 
versenyképességre, figyelembe véve a 
tagállamok közötti konvergenciákat és 
eltéréseket, erősítve a tagállamok relatív 
versenyelőnyét, a gazdaság kívülről érkező 
megrázkódtatásokkal szembeni ellenálló 
képességét és a tagállami döntések
esetleges hatását más tagállamokra (1. 
ajánlás, negyedik francia bekezdés, az 
utolsó rész törölve),. 

kívülről érkező megrázkódtatásokkal 
szembeni ellenállóképességének és a 
tagállami döntések más tagállamokra
gyakorolt esetleges pozitív hatásának 
megerősítése céljából,

Or. en

Módosítás 12
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. „uniós félévet” kell bevezetni az 
integrált iránymutatásokkal való, tagállami 
és uniós szintű foglalkozás érdekében, teret 
adva a pénzügyi kérdésekről és az EU 
gazdasági helyzetéről szóló kibővített 
vitáknak, és amely lehetővé tenné 
valamennyi érintett fél számára a valós és 
kellő időben történő hozzájárulást (1. 
ajánlás, hetedik francia bekezdés),

8. „uniós félévet” kell bevezetni az 
integrált iránymutatásokkal való, tagállami 
és uniós szintű foglalkozás érdekében, teret 
adva a pénzügyi kérdésekről és az EU 
gazdasági helyzetéről szóló kibővített 
vitáknak, beleértve az uniós szintű 
társadalmi partnerekkel való konzultációt, 
megerősítve a makrogazdasági társadalmi 
párbeszédet, amely lehetővé tenné 
valamennyi érintett fél számára a valós és 
kellő időben történő hozzájárulást (1. 
ajánlás, hetedik francia bekezdés),

Or. en

Módosítás 13
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8a. szigorítani kell a stabilitási és 
konvergenciaprogramok értékelését a 
többi tagállam és az Unió céljaival való 
kapcsolódásuk szempontjából még a 
bennük foglalt politikák tagállami 
elfogadását megelőzően (1. ajánlás –
tizenegyedik francia bekezdés),

Or. en

Módosítás 14
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. az év elején egy horizontális 
vizsgálatot kell elindítani, amelynek 
keretében az Európai Tanács a 
Bizottságtól származó elemzési adatok 
alapján meghatározná az EU és az 
euróövezet előtt álló fő gazdasági 
kihívásokat és a szakpolitikákhoz 
stratégiai iránymutatást adna. A 
tagállamok stabilitási és 
konvergenciaprogramjaik és nemzeti 
reformprogramjaik elkészítésekor 
figyelembe vennék ezeknek a horizontális 
vizsgálatoknak a következtetéseit 1. 
ajánlás, 9a francia bekezdés (új)),

Or. en

Módosítás 15
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8b. a stabilitási és 
konvergenciaprogramokat és a nemzeti 
reformprogramokat a tagállami szabályok 
és eljárások tiszteletben tartása mellett 
egyidejűleg kell kiadni, hogy 
tükröződhessen a tagállamok éves és 
többéves nemzeti költségvetési 
stratégiájában és célkitűzéseiben a 
reformok költségvetési hatása, (1. ajánlás, 
tizedik francia bekezdés).

Or. en

Módosítás 16
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. biztosítani kell a fokozott 
elszámoltathatóságot és átláthatóságot a 
Parlament felé a stabilitási és 
konvergenciaprogramok és nemzeti 
reformprogramok uniós szintű 
értékelésével kapcsolatban, a közvélemény 
tudatosságának fokozása és az egymásra 
gyakorolt nyomás növelése érdekében, 
amikor tagállami szinten a fontos 
költségvetési döntések még mindig 
előkészítő szakaszban vannak (1. ajánlás, 
tizennegyedik francia bekezdés),

Or. en

Módosítás 17
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)



PE448.871v02-00 12/27 AM\831869HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

8d. a tagállamok számára elő kell írni, 
hogy további információkat kell 
szolgáltatniuk abban az esetben, ha 
komoly aggály merül fel arra 
vonatkozóan, hogy az általuk folytatott 
politika veszélyeztetheti a belső piac vagy 
a GMU megfelelő működését, illetve az 
EU által, azaz az Európa 2020 
stratégiában kitűzött célokat (1. ajánlás –
tizenhetedik francia bekezdés),

Or. en

Módosítás 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. a következő ajánlást mellőzni kell: 
„Túlzott hiány esetén követendő 
eljárást/túlzott hiány esetén követendő 
felügyeleti eljárást kell indítani a bruttó 
államadósság alapján. Az adósság 
alakulásáról és a változás üteméről szóló 
rendszeres, részletes jelentésekkel kísért 
eljárások valamennyi tagállam esetében 
elindulnának, ahol az államadósság 
meghaladja a 60%-os küszöbértéket, és 
nem csökken kielégítő ütemben. A 
túlzotthiány-eljárás szünetelne mindaddig, 
amíg az ország nem teljesíti középtávú 
költségvetési célkitűzéseit, és megszűnne, 
amint az adósság szintje 60% alá 
csökken.”(a 2. ajánlás első francia 
bekezdésének törlése),

törölve

Or. fr
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Módosítás 19
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. a következő ajánlást mellőzni kell: 
Túlzott hiány esetén követendő
eljárást/túlzott hiány esetén követendő 
felügyeleti eljárást kell indítani a bruttó 
államadósság alapján. Az adósság
alakulásáról és a változás üteméről szóló 
rendszeres, részletes jelentésekkel kísért 
eljárások valamennyi tagállam esetében 
elindulnának, ahol az államadósság 
meghaladja a 60%-os küszöbértéket, és 
nem csökken kielégítő ütemben. A 
túlzotthiány-eljárás szünetelne 
mindaddig, amíg az ország nem teljesíti 
középtávú költségvetési célkitűzéseit, és 
megszűnne, amint az adósság szintje 60% 
alá csökken (a 2. ajánlás első francia 
bekezdésének törlése), 

9. tisztázni és növelni kell a túlzott hiány 
esetén követendő eljárás/túlzott hiány 
esetén követendő felügyeleti eljárás 
átláthatóságát, megerősítve az adósság és
az adósság és a deficit közötti kapcsolat, 
valamint dinamikus fejlődésük 
jelentőségét,

Or. en

Módosítás 20
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. fel kell gyorsítani a túlzotthiány-
eljárást, különös tekintettel a Paktumot 
sorozatosan megsértő tagállamokra (2. 
ajánlás – második francia bekezdés (új)),

Or. en
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Módosítás 21
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. országspecifikus differenciált 
időkeretet kell létrehozni a költségvetési 
konszolidáció folyamata számára, ami 
legkésőbb 2015-ben megtörténik, 
tekintettel az összes állami deficitszintnek 
a Stabilitási és Növekedési Paktumban 
meghatározott követelményekkel való 
újraegyeztetésére (2. ajánlás – 3a francia 
bekezdés (új)),

Or. en

Módosítás 22
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
9b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. fel kell használni az uniós 
költségvetési kiadásokat tisztességes, gyors 
és eredményes ösztönzők létrehozása 
érdekében a Stabilitási és Növekedési 
Paktum szabályainak betartására, például 
a feltételesség fokozásával és a tagállamok 
arra való felkérésével, hogy a túlzott hiány 
fennállásának megállapítását követően 
(az EUMSz. 126. cikkének (6) bekezdése) 
az államháztartás színvonalának 
javítására irányítsák eszközeiket (2. 
ajánlás – 3b francia bekezdés (új)),. 

Or. en
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Módosítás 23
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. ellenőrző és más visszatartó erejű 
mechanizmusokat kell létrehozni, 
amelynek részét képezik az azoknak a 
tagállamoknak szóló állami 
figyelmeztetések, amelyek nem teljesítik 
középtávú költségvetési célkitűzéseiket, 
vagy nem közelítenek feléjük a 
megegyezés alapján rögzített ütemben (2. 
ajánlás – negyedik francia bekezdés),

Or. en

Módosítás 24
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. ellenőrző mechanizmust kell 
létrehozni, amelynek részét képezik az 
azoknak a tagállamoknak szóló 
figyelmeztetések és szigorúbb szankciók –
például kamatozó betétek előírásával–, 
amelyek nem megfelelő költségvetési 
politikájuk következtében nem teljesítik 
középtávú költségvetési célkitűzéseiket, 
vagy nem közelítenek feléjük a 
megegyezés alapján rögzített ütemben 
kedvező gazdasági körülmények esetén (2. 
ajánlás, negyedik francia bekezdés),

Or. en



PE448.871v02-00 16/27 AM\831869HU.doc

HU

Módosítás 25
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. előre meghatározott és megelőző 
szerepű ösztönzőket kell bevezetni, 
amelyeket a Tanácstól függetlenül a 
Bizottságnak kell megállapítania, vagy 
félig automatikus szankciókat, a korai 
figyelmeztetési intézkedések 
elősegítésének és fokozatos 
alkalmazásának érdekében (2. ajánlás, 
hetedik francia bekezdés; részleges törlés),

10. előre meghatározott és megelőző 
szerepű ösztönzőket kell bevezetni, 
amelyeket a Tanácstól függetlenül a 
Bizottságnak kell megállapítania, vagy 
félig automatikus szankciókat, a korai 
figyelmeztetési intézkedések 
elősegítésének és fokozatos 
alkalmazásának érdekében; ilyen 
ösztönzők vagy szankciók lehetnek 
például a megnevezés és nyilvános 
elítélés, vagy az uniós pénzeszközök 
ideiglenes befagyasztása (strukturális, 
kohéziós és KAP-alapok), illetve az uniós 
pénzeszközök tartós elvesztése és/vagy 
pénzbírságok kivetése; Az ilyen 
szankciókkal sújtott tagállamok kötelesek
a befagyasztott vagy elvesztett uniós 
kifizetéseket nemzeti költségvetésükből 
fedezni (2. ajánlás, hetedik francia 
bekezdés),

Or. en

Módosítás 26
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. jogi eszközökkel kell pontosítani az 
EUMSz. 12. jegyzőkönyvében a 
tagállamokra vonatkozó azon 
kötelezettséget, hogy olyan költségvetési 
eljárásuk legyen, amely biztosítja a 
Szerződés szerinti, költségvetési 
fegyelemre vonatkozó kötelezettségeik 
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teljesítését (2. ajánlás, hetedik a francia 
bekezdés (új)),

Or. en

Módosítás 27
Pascal Canfin

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. el kell végezni a szükséges 
változtatásokat a Bizottság belső 
döntéshozatali eljárásában annak 
érdekében, hogy a megelőző szankciók 
hatékony és gyors végrehajtása biztosítva 
legyen (2. ajánlás, kilencedik francia 
bekezdés; részleges törlés),

11. el kell végezni a szükséges 
változtatásokat a Bizottság belső 
döntéshozatali eljárásában annak 
érdekében, hogy a megelőző szankciók és 
ösztönzők hatékony és gyors végrehajtása 
biztosítva legyen (2. ajánlás, kilencedik 
francia bekezdés; részleges törlés),

Or. en

Módosítás 28
Pascal Canfin

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. az euróövezetre alkalmazandó külön 
keretet kell kialakítani a túlzott 
makrogazdasági eltérésekre, az árak 
versenyképességére, a reálárfolyamokra, a 
hitelállomány növekedésére és a folyó 
fizetési mérleg alakulására, a GDP 
százalékában kifejezett, K+F-be történő 
befektetésre, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére, a közép- és 
felsőfokú oktatás eredményességének 
mértékére és a szegénység csökkentésére 
összpontosító szigorúbb ellenőrzés 
érdekében (3. ajánlás, első francia 

12. az euróövezetre alkalmazandó külön 
keretet kell kialakítani a túlzott 
makrogazdasági eltérésekre, az árak 
versenyképességére, a reálárfolyamokra, a 
hitelállomány növekedésére és a folyó 
fizetési mérleg alakulására, a GDP 
százalékában kifejezett, K+F-be történő 
befektetésre, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére, a közép- és 
felsőfokú oktatás eredményességének 
mértékére és a szegénység csökkentésére 
összpontosító szigorúbb ellenőrzés 
érdekében. Olyan céllal, hogy az 
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bekezdés), euróövezethez tartozó tagállamok számára 
differenciált eredményjelzőt hozzanak 
létre, külön riasztási küszöbökkel, 
különösen a reál effektív árfolyamok 
változásainak elemzése tekintetében, 
valamint konkrét végrehajtási 
mechanizmusokat (szankciókat és 
ösztönzőket), amelyek a makrogazdaság 
súlyos egyensúlyhiányának kezelését 
célozták,

Or. en

Módosítás 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. az euróövezetre alkalmazandó külön 
keretet kell kialakítani a túlzott 
makrogazdasági eltérésekre, az árak 
versenyképességére, a reálárfolyamokra, a 
hitelállomány növekedésére és a folyó 
fizetési mérleg alakulására, a GDP 
százalékában kifejezett, K+F-be történő 
befektetésre, az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésére, a 
közép- és felsőfokú oktatás 
eredményességének mértékére és a
szegénység csökkentésére összpontosító 
szigorúbb ellenőrzés érdekében (3. ajánlás, 
első francia bekezdés),

12. az euróövezetre alkalmazandó külön 
keretet kell kialakítani a túlzott 
makrogazdasági eltérésekre, az árak 
versenyképességére, a reálárfolyamokra, a 
hitelállomány növekedésére és a folyó 
fizetési mérleg alakulására és a GDP 
százalékában kifejezett, K+F-be történő 
befektetésre összpontosító szigorúbb 
ellenőrzés érdekében (3. ajánlás, első 
francia bekezdés),

Or. fr

Módosítás 30
Pascal Canfin

Véleménytervezet
13 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

13. a következő ajánlást mellőzni kell: 
„meg kell erősíteni az eurocsoport 
elnökének kabinetjét és titkárságát (a 3. 
ajánlás második francia bekezdésének 
törlése),

törölve

Or. en

Módosítás 31
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. a következő ajánlást mellőzni kell: 
„meg kell erősíteni az eurocsoport 
elnökének kabinetjét és titkárságát (a 3. 
ajánlás második francia bekezdésének 
törlése),

törölve

Or. en

Módosítás 32
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. egy éven belül állandó európai 
valutaalapot kell létrehozni a hitelfelvételi 
és hitelnyújtási mechanizmus utolsó 
lehetőségeként, amely a meglévő 
tapasztalatokon alapul (európai pénzügyi 
stabilizációs eszköz, európai pénzügyi 
stabilizációs mechanizmus, európai 
fizetési mérleg eszköz), és amely a 
döntéshozatali eljárásra, a támogatásra, a 
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hitelnyújtás feltételeire és az ellenőrzésre 
vonatkozó világos szabályokkal 
rendelkezik (4. ajánlás, első francia 
bekezdés),

Or. en

Módosítás 33
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. egy államadóssággal foglalkozó 
európai ügynökséget kell gyorsan 
felállítani, amely a tagállamok 
államadósságának egy részét egy 
kölcsönös garanciával rendelkező közös 
rendszerbe vonná össze, és amely közös 
kamatlábbal új kötvényt bocsátana ki, 
ezáltal csökkenthető lenne a 
görögországihoz hasonló spekulatív 
támadások kockázata. Ugyanez az 
ügynökség bizonyos európai befektetési 
projektek finanszírozására kollektív 
államkötvényt is kibocsáthatna 
(eurokötvények), ideális esetben az EU 
költségvetésén keresztül,

törölve

Or. en

Módosítás 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. egy államadóssággal foglalkozó 
európai ügynökséget kell gyorsan 
felállítani, amely a tagállamok 

törölve
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államadósságának egy részét egy 
kölcsönös garanciával rendelkező közös 
rendszerbe vonná össze, és amely közös 
kamatlábbal új kötvényt bocsátana ki, 
ezáltal csökkenthető lenne a 
görögországihoz hasonló spekulatív 
támadások kockázata. Ugyanez az 
ügynökség bizonyos európai befektetési 
projektek finanszírozására kollektív 
államkötvényt is kibocsáthatna 
(eurokötvények), ideális esetben az EU 
költségvetésén keresztül (4. ajánlás, új 
francia bekezdés)

Or. fr

Módosítás 35
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. értékelni kell a közös államkötvények 
kibocsátási rendszerének hosszú távon 
(jellegük, kockázatuk és előnyeik 
tekintetében) történő létrehozásának 
megvalósíthatóságát, amely révén a 
tagállamok részt vehetnek a 
kötvénykibocsátásban, feltéve, hogy 
megfelelnek bizonyos előre 
meghatározott, speciális kritériumoknak 
(5. ajánlás, első francia bekezdés),

Or. en

Módosítás 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

15a. fel kell szólítani a Bizottságot, hogy 
fontolja meg egy „európai valutaalap” 
létrehozását a Stabilitási és Növekedési 
Paktumnak a tagállamok költségvetési 
helyzetének ellenőrzésében betöltött 
szerepének kiegészítésére. Ezt az alapot az 
euróövezethez tartozó országok GDP-jük 
arányában, illetve államadósságuk és 
hiányuk arányában kirótt büntetések 
formájában támogatnák. A tagállamok 
ezen alaphoz az általuk betett összegek 
mértékéig folyamodhatnának,

Or. fr

Módosítás 37
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. meg kell erősíteni az Unió kohéziós 
politikáját az Európai Beruházási Bankkal
(EBB) szoros együttműködésben, a 
szerkezeti gyengeségek csökkentése és a 
gyengébb gazdasági teljesítményű és a 
legkülső régiók versenyképességének 
növelése érdekében (5. ajánlás, második 
francia bekezdés),

16. meg kell erősíteni és naprakésszé 
tenni, különösen az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseit figyelembe véve, az Unió 
kohéziós politikáját az Európai Beruházási 
Bankkal (EBB) szoros együttműködésben, 
a szerkezeti gyengeségek csökkentése és a 
gyengébb gazdasági teljesítményű régiók 
versenyképességének növelése érdekében,
különösen a kkv-k finanszírozásának és a 
belső piacra való sikeres belépésük 
elősegítése révén,

Or. en
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Módosítás 38
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. meg kell erősíteni az Unió kohéziós 
politikáját az Európai Beruházási Bankkal
(EBB) szoros együttműködésben, a 
szerkezeti gyengeségek csökkentése és a 
gyengébb gazdasági teljesítményű és a 
legkülső régiók versenyképességének 
növelése érdekében (5. ajánlás, második 
francia bekezdés),

16. meg kell erősíteni az Unió kohéziós 
politikáját az Európai Beruházási Bankkal
(EBB) szoros együttműködésben, a 
szerkezeti gyengeségek csökkentése és a 
gyengébb gazdasági teljesítményű régiók 
versenyképességének növelése érdekében
(5. ajánlás, második francia bekezdés),
különösen a kkv-k finanszírozásának és a 
belső piacra való belépésük elősegítése 
révén.

Or. en

Módosítás 39
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. meg kell erősíteni az Unió kohéziós 
politikáját az Európai Beruházási Bankkal
(EBB) szoros együttműködésben, a 
szerkezeti gyengeségek csökkentése és a 
gyengébb gazdasági teljesítményű és a 
legkülső régiók versenyképességének 
növelése érdekében,

16. meg kell erősíteni az Unió kohéziós 
politikáját az Európai Beruházási Bankkal
(EBB) szoros együttműködésben, a 
szerkezeti gyengeségek csökkentése és a 
gyengébb gazdasági teljesítményű és a 
legkülső régiók versenyképességének 
növelése érdekében, különösen a kkv-k 
finanszírozásának és a belső piacra való 
belépésük elősegítése révén,

Or. en
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Módosítás 40
Pascal Canfin

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. folytatni kell az európai uniós 
adóharmonizációra irányuló erőfeszítéseket
(5. ajánlás, új francia bekezdés).

18. folytatni kell az európai uniós 
adóharmonizációra irányuló 
erőfeszítéseket. Mivel az adóügyi 
együttműködés a gazdaságirányítás 
sarokköve, magas szintű adópolitikával 
foglalkozó csoportot kell létrehozni, 
amelynek feladata az uniós adóügyi 
kérdések stratégiai és gyakorlati 
megközelítésének kidolgozása, az 
adócsalás elleni küzdelem, a vállalkozások 
adóztatására vonatkozó magatartási kódex 
megújítása, ugyanakkor az állami 
támogatási eljárások szélesebb körben 
történő alkalmazása a tisztességtelen 
adóverseny ellen, elfogadva a kibővített 
hatáskörű, a megtakarításokból származó 
kamatjövedelem adóztatásáról szóló 
irányelvet, amelynek általános szabálya az 
automatikus információcsere, szélesítve a 
környezetvédelmi adózás körét, elősegítve 
a közös konszolidált társasági adóalap 
elfogadását, minimális adótételekre 
törekedve, valamint a növekedést serkentő 
adóreformok elfogadását, és egy uniós 
szintű, a pénzügyi tranzakciókra 
kivetendő adó bevezetését. (5. ajánlás, új 
francia bekezdés).

Or. en

Módosítás 41
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
18 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

18. folytatni kell az európai uniós 
adóharmonizációra irányuló 
erőfeszítéseket. (5. ajánlás, új francia 
bekezdés).

18. folytatni kell az adók európai uniós 
összehangolását, különösen a közös 
konszolidált társasági adóalap elfogadása 
révén (5. ajánlás, új francia bekezdés).

Or. en

Módosítás 42
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. folytatni kell az európai uniós 
adóharmonizációra irányuló 
erőfeszítéseket.

18. folytatni kell a társasági adó minimális 
szintjének bevezetésére és a közös 
konszolidált társasági adóalapról szóló 
megállapodás elfogadására irányuló 
erőfeszítéseket az Unióban.

Or. en

Módosítás 43
Alan Kelly

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. folytatni kell az európai uniós 
adóharmonizációra irányuló erőfeszítéseket
(5. ajánlás, új francia bekezdés).

18. folytatni kell az európai uniós 
adóharmonizációra irányuló erőfeszítéseket
tudomásul véve, hogy ezt a legjobban 
önkéntes alapú megközelítéssel lehet 
elérni (5. ajánlás, új francia bekezdés).

Or. en
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Módosítás 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. folytatni kell az európai uniós
adóharmonizációra irányuló 
erőfeszítéseket (5. ajánlás, új francia 
bekezdés).

18. folytatni kell az adók európai uniós
összehangolására irányuló erőfeszítéseket
(5. ajánlás, új francia bekezdés).

Or. fr

Módosítás 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Véleménytervezet
18 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18a. biztosítani kell a megnövekedett 
költségvetési jogkörrel rendelkező 
Európai Parlamentben és a nemzeti 
parlamentekben folyó munka jobb 
koordinációját a nemzeti költségvetési 
naptárak összehangolása révén, valamint 
az „európai szemeszter” keretében. A 
gazdaságpolitika, a foglalkoztatottság és a 
nemzeti reformprogramok alapjául 
szolgáló mutatók fontosabb irányvonalai 
tekintetében a Tanácsnak és Bizottságnak 
konzultálnia kell az Európai 
Parlamenttel.

Or. fr
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Módosítás 46
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
18 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18a. az elfogadásra kerülő jogi aktus célja 
a Bizottságnak (az Eurostatnak) az 
államháztartásról szóló jelentéssel 
kapcsolatos nemzeti statisztikák 
ellenőrzésére vonatkozó mandátumának 
megerősítése lenne (7. ajánlás).

Or. en


