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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.10.2010 A7-0267/11 

Módosítás  11 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen  
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. megállapítja, hogy a jelenlegi pénzügyi 

válsághoz hozzájáruló három legfıbb 

tényezı a globális egyensúlyhiány, a 

szabályozásirányítás (szabályozás és 

felügyelet), valamint a monetáris politika, 

illetve a pénzügyi rendszerhez 

hozzátartozó sajátos tényezık, például a 

pénzügyi termékek összetettsége és 

átláthatatlansága, a rövid távú 

javadalmazási rendszerek és a nem 

megfelelı üzleti modellek;  

3. megállapítja, hogy a jelenlegi pénzügyi 

válsághoz hozzájáruló legfıbb tényezık a 

globális egyensúlyhiány, a 

szabályozásirányítás (szabályozás és 

felügyelet), valamint a monetáris politika, 

illetve a pénzügyi rendszerhez 

hozzátartozó sajátos tényezık, például a 

pénzügyi termékek összetettsége és 

átláthatatlansága, a rövid távú 

javadalmazási rendszerek és a nem 

megfelelı üzleti modellek; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/12 

Módosítás  12 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
57 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

57. a tagállamok közötti kapcsolatok, 

valamint azokat a vezetı pénzügyi 

intézményekhez főzı kapcsolatok 

átláthatóságának növelésére szólít fel;  

57. a magyar nyelvő változatot nem érinti.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0267/13 

Módosítás  13 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
70 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. megállapítja, hogy mindez olyan 

pénzügyi konszolidációs stratégiákhoz 

vezetett, amelyek nagymértékben 

korlátozzák a kormányok cselekvési 

lehetıségeit; egyidejőleg óva int attól, 

hogy ezek a megszorító csomagok a 

gazdasági fellendülést, a 

munkahelyteremtést és a társadalmi 

kohéziót esetlegesen fékezı 

intézkedésekhez vezessenek;  

70. megállapítja, hogy mindez olyan 

pénzügyi konszolidációs stratégiákhoz 

vezethet, amelyek nagymértékben 

korlátozzák a kormányok cselekvési 

lehetıségeit; egyidejőleg óva int attól, 

hogy ezek a megszorító csomagok a 

gazdasági fellendülést, a 

munkahelyteremtést és a társadalmi 

kohéziót esetlegesen fékezı 

intézkedésekhez vezessenek;  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/14 

Módosítás  14 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
111 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

111. közös költségvetési stratégiát 

szorgalmaz a hosszú távú gazdasági 

növekedés térségének visszaállítása és 

megırzése érdekében; 

111. közös költségvetési stratégiát 

szorgalmaz a az EU a hosszú távú 

gazdasági növekedés térségeként való 

visszaállítása és megırzése érdekében; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/15 

Módosítás  15 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
126 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

126. álláspontja szerint az egyes országok 

által tett kezdeményezések nem lehetnek 

eredményesek az uniós szintő összehangolt 

fellépés nélkül, ami alapvetı fontosságúvá 

teszi, hogy az Európai Unió erıs és 

egységes hangon szólaljon meg és közös 

fellépéseket valósítson meg; 

kulcsfontossággal bír az európai szociális 

gazdasági modell alapját képezı 

szolidaritás, valamint a nemzeti válaszok 

összehangolása az egyes tagállamok által 

rövid távon tett protekcionista intézkedések 

elkerülése érdekében; aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy a gazdasági protekcionizmus 

nemzeti szinten történı újjáéledése nagy 

valószínőséggel az egységes piac 

szétszabdaltságát és a versenyképesség 

csökkenését eredményezné, ezért ezt el kell 

kerülni; aggodalommal tölti el, hogy a 

jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságot 

több tagállamban ürügyként használhatják 

fel protekcionista intézkedések újbóli 

bevezetéséhez, miközben a visszaesés 

éppen közös védelmi mechanizmusokat 

tenne szükségessé; 

a magyar nyelvő változatot nem érinti. 
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Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/16 

Módosítás  16 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
177 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

177. megjegyzi, hogy a monetáris politikai 

intézkedések nem helyettesíthetik a 

szerkezeti reformokat, amely utóbbiak 

feladata, hogy kezeljék az európai 

gazdaság mögöttes gyengeségeit, azaz a 

rohamosan növekvı adósságokat és 

költségvetési hiányokat, a népesség 

elöregedését, az infláció erısen 

valószínősíthetı újabb emelkedését, az 

éghajlatváltozással kapcsolatos politikák – 

különösen az új célértékek és elıírások 

körüli bizonytalanságok – miatt az ipari 

szektort érintı kockázatokat, az alacsony 

termelékenységet és a versenyképesség 

hiányát; nagyobb fokú hatékonyságot 

sürget a közpénzek felhasználása terén, 

mind európai, mind nemzeti szinten; úgy 

véli, hogy a koordinált politikák és célok 

elfogadásakor figyelembe kell venni a 

válság idıpontjában és intenzitásában 

tapasztalható különbségeket, valamint az 

egyes tagállamok eltérı elızetes fiskális és 

monetáris álláspontjait; úgy véli, hogy 

ezeknek az erıfeszítéseknek a 

nemzetgazdaságok gyorsabb valós 

177. megjegyzi, hogy a monetáris politikai 

intézkedések nem helyettesíthetik a 

szerkezeti reformokat, amely utóbbiak 

feladata, hogy kezeljék az európai 

gazdaság mögöttes gyengeségeit, azaz a 

rohamosan növekvı adósságokat és 

költségvetési hiányokat, a népesség 

elöregedését, az infláció emelkedésének és 
a defláció elırehaladásának 
valószínőségét, az infláció erısen 

valószínősíthetı újabb emelkedését, az 

éghajlatváltozással kapcsolatos politikák – 

különösen az új célértékek és elıírások 

körüli bizonytalanságok – miatt az ipari 

szektort érintı kockázatokat, az alacsony 

termelékenységet és a versenyképesség 

hiányát; nagyobb fokú hatékonyságot 

sürget a közpénzek felhasználása terén, 

mind európai, mind nemzeti szinten; úgy 

véli, hogy a koordinált politikák és célok 

elfogadásakor figyelembe kell venni a 

válság idıpontjában és intenzitásában 

tapasztalható különbségeket, valamint az 

egyes tagállamok eltérı elızetes fiskális és 

monetáris álláspontjait; úgy véli, hogy 

ezeknek az erıfeszítéseknek a 
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konvergenciájához kell vezetniük; nemzetgazdaságok gyorsabb valós 

konvergenciájához kell vezetniük; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/17 

Módosítás  17 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
196 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

196. megjegyzi, hogy a kkv-k és a 

vállalkozók jelentıs szerepet játszanak 

valamennyi gazdaságban, valamint a 

foglalkoztatás és a jövedelem legfontosabb 

hajtóerejét, illetve az innováció és a 

növekedés motorját képezik; 

196. megjegyzi, hogy a kkv-k és a 

vállalkozók jelentıs szerepet játszanak 

valamennyi gazdaságban, valamint a 

foglalkoztatás és a jövedelem legfontosabb 

hajtóerejét, illetve az innováció és a 

növekedés motorját képezik; úgy véli, hogy 
a kkv-k döntı szerepet játszanak a 
jövıbeli fejlıdés, a növekedés és a jólét 
szempontjából az EU-ban, és hogy az EU 
globális versenyképessége erısíthetı 
azzal, ha a kkv-k prioritást kapnak; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/18 

Módosítás  18 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
198 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

198. úgy véli, hogy a kkv-k döntı szerepet 
játszanak a jövıbeli fejlıdés, a növekedés 
és a jólét szempontjából az EU-ban, és 
hogy az EU globális versenyképessége 
erısíthetı azzal, ha a kkv-k prioritást 
kapnak; 

törölve 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/19 

Módosítás  19 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
on behalf of the PPE Group 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
202 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

202. véleménye szerint a különféle 
alternatív tızsdei szereplık jótékony 
hatással lehetnek a kkv-k számára 
nyújtandó tıkéhez való hozzáférést 
illetıen; 

törölve 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/20 

Módosítás  20 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
203 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

203. megjegyzi, hogy a pénzügyi válság, és 
az abból következı gazdasági visszaesés 
eredményeképpen kevesebb kockázati tıke 
áll a kkv-k és vállalkozók rendelkezésére; 
ezért az innovatív pénzügyi megoldások 
megerısített szerepére hív fel annak 
érdekében, hogy a kkv-k és különösen a 
fiatal, rendkívül innovatív vállalatok 
közvetlen és közvetett szerepet játszanak 
az általános növekedési teljesítmény 
javításában; 

törölve 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/21 

Módosítás  21 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
205 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

205. úgy véli, hogy a kkv-kra a kutatás és 

innováció fejlesztésének motorjaként és a 

foglalkoztatás ösztönzıjeként kell 

tekinteni, amelyek hozzájárulnak az EU 

versenyképességéhez, és ezért 

partnereknek kell tekinteni ıket a kohéziós 

alapokból finanszírozott 

kisbefektetésekben; meggyızıdése, hogy 

ebben a tekintetben kulcsfontosságú a 

források kiutalása az egyetemeknek és a 

kkv-kkal folytatott partnerségek 

támogatása; 

205. úgy ítéli meg, hogy a kkv-kat 
motornak kell tekinteni a kohéziós 

alapokból finanszírozott 

kisbefektetésekben; meggyızıdése, hogy 

ebben a tekintetben kulcsfontosságú a 

források kiutalása az egyetemeknek és a 

kkv-kkal folytatott partnerségek 

támogatása; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/22 

Módosítás  22 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

Sergio Gaetano Cofferati 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Pascal Canfin 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Új alcím a  233 bekezdés után 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Összegzés 

Or. en 

 

 


