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Módosítás 1
Olle Schmidt

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy a kötvények közös 
kibocsátásának szükséges előfeltételeként 
fenntartható költségvetési keretnek kell 
rendelkezésre állnia, a tagállamoknak 
pedig jelentősen csökkenteniük kell 
hiányuk és adósságuk jelenlegi szintjét;

Or. en

Módosítás 2
Ashley Fox

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények 
kulcsfontosságú eszközt jelenthetnek a 
belső piac elmélyítéséhez és a gazdaság 
fellendítéséhez, ezen belül a kis- és 
középvállalkozások fejlesztéséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 3
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények 
kulcsfontosságú eszközt jelenthetnek a 

1. úgy véli, hogy a stabilitás kultúrájának 
hiteles kialakítása esetén a stabilitási 
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belső piac elmélyítéséhez és a gazdaság 
fellendítéséhez, ezen belül a kis- és 
középvállalkozások fejlesztéséhez;

kötvények kilátása elősegítheti a stabilitást 
az euróövezetben, ami fontos a belső piac 
elmélyítéséhez és a növekedési pályára 
való visszatéréshez, különösen a kis- és 
középvállalkozások fejlesztése 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 4
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények 
kulcsfontosságú eszközt jelenthetnek a 
belső piac elmélyítéséhez és a gazdaság 
fellendítéséhez, ezen belül a kis- és 
középvállalkozások fejlesztéséhez;

1. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények 
több kockázattal járnak, mint amennyi 
lehetőséget hordoznak, és inkább 
elleplezik az euróövezet 
adósságproblémáját, mintsem 
megszüntetik azt;

Or. de

Módosítás 5
Emilie Turunen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények 
kulcsfontosságú eszközt jelenthetnek a 
belső piac elmélyítéséhez és a gazdaság 
fellendítéséhez, ezen belül a kis- és 
középvállalkozások fejlesztéséhez;

1. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények 
kulcsfontosságú eszközt jelenthetnek a 
belső piac elmélyítéséhez, a gazdaság 
fellendítéséhez és ezáltal a foglalkoztatás 
növeléséhez, különösen a kis- és 
középvállalkozások fejlődésének 
fellendítése és egyes országokban az 
államadósság-kötvényekre nehezedő 
nyomás csökkentése révén, teret teremtve 
ezáltal a növekedés és a konszolidálódás 
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számára;

Or. en

Módosítás 6
Toine Manders

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények 
kulcsfontosságú eszközt jelenthetnek a 
belső piac elmélyítéséhez és a gazdaság 
fellendítéséhez, ezen belül a kis- és
középvállalkozások fejlesztéséhez;

1. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények azt 
eredményezik, hogy a pénzügyileg rossz 
helyzetben lévő tagállamokat a stabilitási 
kötvényekkel „megjutalmazzák”, mert 
alacsonyabb kamattal tudnak pénzt 
vonzani az országba, míg azok a
tagállamok, amelyeknek – ezekkel 
ellentétben – rendben vannak a 
pénzügyeik, magasabb kamatot fizetnek az 
államkötvényekre, ami sérti a pénzügyi 
érdekeiket; ezenkívül a stabilitási 
kötvények bevezetése az egész Európai 
Unióba vetett bizalmat aláássa, mert a 
kamatszintek közötti különbség 
szükségszerűen a tagállamok gazdasági és
pénzügyi helyzetének következménye, és a
pénzügyi piacoknak ezekre a gazdasági és 
pénzügyi helyzetekre kell tudniuk 
reagálni; ezért úgy véli, hogy a stabilitási 
kötvényeket nem szabad bevezetni;

Or. nl

Módosítás 7
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények 
kibocsátásának köszönhetően – az euró 
mint tartalékvaluta megerősödésével és 
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egy nagy közös európai kötvénypiac 
létrejöttével – a közös valutában való 
részvétel nagyobb haszonnal jár, ezért azt 
– amint lehet – folytatni kell;

Or. pt

Módosítás 8
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények a
stabilitási és növekedési paktum betartását
ösztönző további eszközt képezhetnek, 
feltéve hogy megoldják az erkölcsi 
kockázat problémáját;

Or. en

Módosítás 9
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy a közös stabilitási 
kötvények a kamatkockázatok közössé 
alakításával járnak, és erősítik a 
biztosítottak magatartásával kapcsolatos 
erkölcsi kockázat jellegzetes problémáit, 
mivel védik az adós államokat a piacok 
fegyelmező hatású nyomásgyakorlásától, 
és megszüntetnek egy rendezett 
államháztartást előmozdító gazdasági 
ösztönzőt; az adósságok közössé alakítása 
révén a tagállamok abba a kísértésbe 
eshetnek, hogy a költségvetési fegyelem 
terén túlzottan kevés erőfeszítésre 
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vállalkoznak;

Or. de

Módosítás 10
Ashley Fox

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 125. cikke 
tiltja a tagállamoknak, hogy átvállalják 
valamely másik tagállam kötelezettségeit;

Or. en

Módosítás 11
Louis Grech

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. azon a véleményen van, hogy a 
stabilitási kötvények a költségvetési 
fegyelemre és a jobb gazdaságirányításra 
vonatkozó követelmények beépítése révén 
támogathatnák a fenntartható és 
felelősségteljes költségvetési 
gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás 12
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. rámutat arra, hogy a közös stabilitási 
kötvények bevezetésének szükségszerűen 
együtt kell járnia az államadósság tartós 
csökkentését, a tagállami szerkezeti 
reformokat, valamint a rendezett 
költségvetési politikát magukban foglaló 
intézkedésekkel;

Or. de

Módosítás 13
Ashley Fox

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az államadósság 
közössé alakítása nem orvosolhatja a 
versenyképesség elvesztését, és azáltal, 
hogy erkölcsi kockázatot teremt, a piaci 
fegyelem gyengítése, valamint az 
euróövezetbe tartozó tagállamok égetően 
szükséges szerkezeti reformjainak és 
költségvetési konszolidációs intézkedései
végrehajtásának megakadályozása révén 
gyengítheti az euróövezetet;

Or. en

Módosítás 14
Louis Grech

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények –
amennyiben azokat fenntartható 
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költségvetési politikákkal együtt hajtják 
végre – a gazdasági stabilitáshoz való 
visszatérés pillérei lehetnek, csökkenthetik 
a bizonytalanságot és végső soron 
javíthatják a kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférését, ezáltal pedig fokozhatják 
azoknak az egységes piacon való
részvételét;

Or. en

Módosítás 15
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. a közös stabilitási kötvényekre a 
gazdasági és költségvetési konvergencia 
folyamatának eredményeként tekint, 
mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a közös 
kötvények rövid távú kibocsátása nem 
járulhat hozzá jelentősen a jelenlegi 
adósságválság megoldásához, és a kis- és 
középvállalkozások támogatására szolgáló 
egyéb költségvetési eszközök 
alkalmasabbak azok likviditásának 
növelésére;

Or. de

Módosítás 16
Olle Schmidt

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli, hogy a stabilitási kötvények 
rendszereit illetően több lehetőséget is 
felvettek, úgy véli azonban, hogy meg 

2. üdvözli, hogy a stabilitási kötvények 
rendszereit illetően több lehetőséget is 
felvettek, úgy véli azonban, hogy meg 
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kellene vizsgálni a zöld könyv 
2. mellékletében felsorolt valamennyi 
meglévő javaslatot, továbbá a German 
Council of Economic Experts 
közelmúltban tett javaslatát; fontos tudni, 
hogy az egyes országoktól beszedett eltérő 
kamatokkal mennyire lehet ellensúlyozni 
az 1. lehetőséghez kapcsolódó jelentős 
erkölcsi kockázatot, vagy hogy a 
finanszírozáshoz ezt alkalmazó országok 
számára nem válnának-e hamarosan 
megfizethetetlenné a „piros 
kötvényekhez” kapcsolódó magasabb 
kamatlábak;

kellene vizsgálni a zöld könyv 
2. mellékletében felsorolt valamennyi 
meglévő javaslatot, továbbá a German 
Council of Economic Experts 
közelmúltban tett javaslatát; fontos tudni, 
hogy az egyes országoktól beszedett eltérő 
kamatokkal mennyire lehet ellensúlyozni 
az 1. lehetőséghez kapcsolódó jelentős 
erkölcsi kockázatot;

Or. en

Módosítás 17
Emilie Turunen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli, hogy a stabilitási kötvények 
rendszereit illetően több lehetőséget is 
felvettek, úgy véli azonban, hogy meg 
kellene vizsgálni a zöld könyv 
2. mellékletében felsorolt valamennyi 
meglévő javaslatot, továbbá a German 
Council of Economic Experts 
közelmúltban tett javaslatát; fontos tudni, 
hogy az egyes országoktól beszedett eltérő 
kamatokkal mennyire lehet ellensúlyozni 
az 1. lehetőséghez kapcsolódó jelentős 
erkölcsi kockázatot, vagy hogy a 
finanszírozáshoz ezt alkalmazó országok 
számára nem válnának-e hamarosan 
megfizethetetlenné a „piros 
kötvényekhez” kapcsolódó magasabb 
kamatlábak;

2. üdvözli, hogy a stabilitási kötvények 
rendszereit illetően több lehetőséget is 
értékeltek, úgy véli azonban, hogy a
Bizottságnak sürgősen javaslatot kell 
előterjesztenie az egyetemes felelősség 
mellett megvalósítandó euróövezeti 
stabilitási kötvények kötelező 
menetrendjének megállapítása 
tekintetében, amelynek olyan rövid távú 
intézkedéseket is tartalmaznia kell, mint 
például a közös rövid lejáratú adósság 
eurókincstárjegyek formájában történő 
azonnali kibocsátása, egy átmeneti 
európai visszavásárlási alap létrehozása 
az adósság fenntartható szintre való 
csökkentése céljából, megfizethető 
kamatlábak mellett, valamint a nemzeti 
kibocsátás hatálya alá tartozó, 
fennmaradó államadósság 
összehangolása;
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Or. en

Módosítás 18
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli, hogy a stabilitási kötvények 
rendszereit illetően több lehetőséget is 
felvettek, úgy véli azonban, hogy meg
kellene vizsgálni a zöld könyv 
2. mellékletében felsorolt valamennyi 
meglévő javaslatot, továbbá a German 
Council of Economic Experts 
közelmúltban tett javaslatát; fontos tudni, 
hogy az egyes országoktól beszedett eltérő 
kamatokkal mennyire lehet ellensúlyozni 
az 1. lehetőséghez kapcsolódó jelentős 
erkölcsi kockázatot, vagy hogy a 
finanszírozáshoz ezt alkalmazó országok 
számára nem válnának-e hamarosan 
megfizethetetlenné a „piros kötvényekhez” 
kapcsolódó magasabb kamatlábak;

2. üdvözli, hogy a stabilitási kötvények 
rendszereit illetően több lehetőséget is 
elemeztek, úgy véli azonban, hogy még 
alaposabban tovább kellene vizsgálni a 
zöld könyv 2. mellékletében felsorolt 
valamennyi meglévő javaslatot, továbbá a 
German Council of Economic Experts 
közelmúltban tett javaslatát; fontos tudni, 
hogy az egyes országoktól beszedett eltérő 
kamatokkal mennyire lehet ellensúlyozni 
az 1. lehetőséghez kapcsolódó jelentős 
erkölcsi kockázatot, vagy hogy a 
finanszírozáshoz ezt alkalmazó országok 
számára nem válnának-e hamarosan 
megfizethetetlenné a „piros kötvényekhez” 
kapcsolódó magasabb kamatlábak;

Or. de

Módosítás 19
Ashley Fox

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli, hogy a stabilitási kötvények 
rendszereit illetően több lehetőséget is 
felvettek, úgy véli azonban, hogy meg 
kellene vizsgálni a zöld könyv 
2. mellékletében felsorolt valamennyi 
meglévő javaslatot, továbbá a German 
Council of Economic Experts 

2. tudomásul veszi, hogy a stabilitási 
kötvények rendszereit illetően több 
lehetőséget is felvettek, úgy véli azonban, 
hogy meg kellene vizsgálni a zöld könyv 
2. mellékletében felsorolt valamennyi 
meglévő javaslatot, valamint a German 
Council of Economic Experts 
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közelmúltban tett javaslatát; fontos tudni, 
hogy az egyes országoktól beszedett eltérő 
kamatokkal mennyire lehet ellensúlyozni 
az 1. lehetőséghez kapcsolódó jelentős 
erkölcsi kockázatot, vagy hogy a 
finanszírozáshoz ezt alkalmazó országok 
számára nem válnának-e hamarosan 
megfizethetetlenné a „piros kötvényekhez” 
kapcsolódó magasabb kamatlábak;

közelmúltban tett javaslatát, továbbá az 
euróövezeten belül fennálló strukturális 
egyensúlyhiányoknak az euró pénznem 
rendezett megszüntetése révén történő 
felszámolására irányuló javaslatokat; 
fontos tudni, hogy az egyes országoktól 
beszedett eltérő kamatokkal mennyire lehet 
ellensúlyozni az 1. lehetőséghez 
kapcsolódó jelentős erkölcsi kockázatot, 
vagy hogy a finanszírozáshoz ezt 
alkalmazó országok számára nem 
válnának-e hamarosan megfizethetetlenné 
a „piros kötvényekhez” kapcsolódó 
magasabb kamatlábak;

Or. en

Módosítás 20
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az erkölcsi kockázat a 
garanciák és az adózási ösztönző 
rendszerek megfelelő meghatározásával 
elkerülhető;

Or. pt

Módosítás 21
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy kizárólag a költségvetési 
javaslatok szigorú teljesítéséhez kötött
egyetemleges kezesség melletti, az európai 
szemeszter által garantált kibocsátás 
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esetén lehet a stabilitási kötvényekből 
származó valamennyi hasznot learatni;

Or. pt

Módosítás 22
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottság figyelmét arra, hogy 
legyen tekintettel a kötvények jelenlegi 
tulajdonosainak jogaira oly módon, hogy 
új stabilitási kötvényeket előre sorolt 
kötvényként bocsássák ki;

3. felhívja a Bizottság figyelmét arra, hogy 
a stabilitási kötvények menetrendjének 
megállapítása kapcsán meg kell határozni 
és kifejezetten meg kell adni a menetrend 
egyes lépéseihez kapcsolódó 
kiegyensúlyozott gazdasági és intézményi 
feltételrendszert, valamint a közösen 
kibocsátott eszközök besorolásával 
kapcsolatos szabályokat;

Or. en

Módosítás 23
Emilie Turunen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot annak tisztázására, 
hogy az érintett tagállamok, milyen 
esetekben kerülhetnek az Európai Unió 
„gondnoksága” alá, továbbá hogy ebben 
az esetben milyen beavatkozási 
hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió;

4. felkéri a Bizottságot, hogy tisztázza a 
menetrend eredményes és fenntartható 
végrehajtásához szükséges gazdasági és 
intézményi feltételek gyors érvényesítése 
által megkövetelt koordinációs és 
felügyeleti mechanizmusokat;

Or. en
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Módosítás 24
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot annak tisztázására, 
hogy az érintett tagállamok, milyen 
esetekben kerülhetnek az Európai Unió 
„gondnoksága” alá, továbbá hogy ebben az 
esetben milyen beavatkozási hatáskörrel 
rendelkezik az Európai Unió;

4. felkéri a Bizottságot annak tisztázására, 
hogy az érintett tagállamok, milyen 
esetekben kerülhetnek az Európai Unió 
„gondnoksága” alá, továbbá hogy ebben az 
esetben milyen beavatkozási hatáskörrel 
rendelkezik az Európai Unió;
hangsúlyozza a stabilitási kötvények 
megvalósíthatóságával kapcsolatban 
szükséges politikai viták és a nyilvános 
konzultáció elindítására vonatkozó 
bizottsági felhívásokat, ezzel kapcsolatban 
rámutat arra, hogy az erkölcsi kockázat 
elkerüléséhez szükséges intézkedések 
hatással lehetnek a tagállamok 
költségvetési szuverenitására.

Or. de

Módosítás 25
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a stabilitási kötvények 
bevezetéséhez a közösségi jogszabályok 
konzisztenciájára van szükség; a jelenlegi 
példátlan, kivételes intézkedéseket 
szükségesé tevő válsághelyzetben azonban 
a helyes eljárás vagy a Szerződések átfogó 
értelmezése vagy pedig azok gyors 
felülvizsgálata, hogy az Uniót sújtó 
problémák ne maradjanak válasz nélkül;

Or. pt
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Módosítás 26
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot annak 
kifejtésére, hogy a közös stabilitási 
kötvények bevezetése az EUMSZ 125. 
cikkében foglalt, szerződésben 
meghatározott felelősségkizárás 
tekintetében hogyan történne, és 
mennyiben lenne szükség módosításokra 
a tagállamok nemzeti jogában;

Or. de

Módosítás 27
Emilie Turunen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felkéri a Bizottságot, hogy fejtse ki a 
stabilitási kötvények kibocsátásának
jogszabályi hátterét, továbbá határozza 
meg az esetleges jogvita esetén 
joghatósággal rendelkező szerveket, 
amellyel lehetővé teszi a befektetők 
védelmét biztosító mechanizmusok 
előzetes kialakítását;

5. felkéri a Bizottságot, hogy fejtse ki a 
közösen kibocsátott eszközök jogszabályi 
hátterét, továbbá határozza meg a
menetrend egyes lépéseihez szükséges 
megfelelő mechanizmusokat, amelyekkel
előre gondoskodnak a befektetők 
védelméről;

Or. en

Módosítás 28
Ashley Fox

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. ajánlja a Bizottságnak, hogy amikor 
„szigorú költségvetési feltételeket” vár el a 
stabilitási kötvények rendszerébe való 
belépéshez, a tagállamok e kötvényekhez 
való jogosultságára vonatkozó feltételek 
összehangolása érdekében vegye 
figyelembe a válság összefüggéseit, 
valamint az euróövezet számos 
országában fennálló költségvetési 
problémákat.

törölve

Or. en

Módosítás 29
Olle Schmidt

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ajánlja a Bizottságnak, hogy amikor 
„szigorú költségvetési feltételeket” vár el a 
stabilitási kötvények rendszerébe való 
belépéshez, a tagállamok e kötvényekhez 
való jogosultságára vonatkozó feltételek 
összehangolása érdekében vegye 
figyelembe a válság összefüggéseit, 
valamint az euróövezet számos 
országában fennálló költségvetési 
problémákat.

6. ajánlja a Bizottságnak, hogy amikor 
„szigorú költségvetési feltételeket” vár el a 
stabilitási kötvények lehetséges
rendszerébe való belépéshez, tisztázza a 
költségvetési fegyelmet és magas fokú 
versenyképességet magában foglaló, 
határozott feltételességen alapuló kilépési 
és belépési kritériumokat;

Or. en

Módosítás 30
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ajánlja a Bizottságnak, hogy amikor 6. ajánlja a Bizottságnak, hogy amikor 
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„szigorú költségvetési feltételeket” vár el a 
stabilitási kötvények rendszerébe való 
belépéshez, a tagállamok e kötvényekhez 
való jogosultságára vonatkozó feltételek 
összehangolása érdekében vegye 
figyelembe a válság összefüggéseit, 
valamint az euróövezet számos 
országában fennálló költségvetési 
problémákat.

„szigorú költségvetési feltételeket” vár el a 
stabilitási kötvények rendszerébe való 
belépéshez, határozza meg részletesen a 
tagállamok e kötvényekhez való 
jogosultságára vonatkozó feltételeket.

Or. de


