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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.3.2011 A7-0052/13 

Módosítás  13 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. úgy véli, túl kell lépni az euróövezet 

stabilizálását célul kitőzı átmeneti 

intézkedéseken, és az Uniónak ki kell 

alakítania gazdasági irányítását, ideértve 

azon politikák és eszközök alkalmazását, 

amelyeket a tagállamok fenntartható 

növekedésének elısegítése céljából 

dolgoztak ki; úgy gondolja, hogy a 

Stabilitási és Növekedési Paktum 

megerısítése, az európai szemeszter, az 

EU 2020 stratégia és az EUMSZ 136. 

cikkének a stabilitási mechanizmus 

tekintetében történı módosítása csak az 

elsı lépések ebben az irányban; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/14 

Módosítás  14 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. felhívja a figyelmet arra, hogy az 

állandó stabilitási mechanizmus uniós 

intézményi kereten kívüli létrehozatalának 

szándéka veszélyezteti a Szerzıdésen 

alapuló rendszer integritását; úgy véli, 

hogy a Bizottságnak a mechanizmus 

testületében tagságot kell kapnia és nem 

egyszerően megfigyelıi szerepet; úgy véli 

továbbá, hogy ebben az összefüggésben a 

Bizottságnak jogosultnak kell lennie 

megfelelı kezdeményezésekre annak 

érdekében, hogy az érintett tagállamok 

egyetértésével megvalósuljanak az európai 

stabilizációs mechanizmusban kitőzött 

célok; hangsúlyozza, hogy a 

tagállamoknak mindenképpen tiszteletben 

kell tartaniuk az uniós jogot és az 

intézmények abban foglalt elıjogait; 

törölve 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/15 

Módosítás  15 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. hangsúlyozza, hogy az állandó stabilitási 

mechanizmus létrehozatalának és 

mőködésének teljes mértékben tiszteletben 

kell tartania a demokratikus döntéshozatal 

alapelveit, azaz az átláthatóságot, a 

parlamenti ellenırzést és a demokratikus 

elszámoltathatóságot; hangsúlyozza, hogy 

a mechanizmusnak szorosan be kell 

vonnia a monetáris kérdésekben illetékes 

uniós intézményeket és szerveket – az 

Európai Bizottságot, az Európai Központi 

Bankot és az Európai Beruházási Bankot; 

hangsúlyozza, hogy a mechanizmus nem 

vezethet az európai kormányzás új 

modelljéhez, amely nem üti meg az 

Unióban megvalósult demokratikus 

normák szintjét; 

8. hangsúlyozza, hogy az állandó stabilitási 

mechanizmus létrehozatalának és 

mőködésének teljes mértékben tiszteletben 

kell tartania a demokratikus döntéshozatal 

alapelveit, azaz az átláthatóságot, a 

parlamenti ellenırzést és a demokratikus 

elszámoltathatóságot; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/16 

Módosítás  16 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. sajnálatának ad hangot, amiért az 

Európai Tanács nem térképezte fel a 

Szerzıdésekben rejlı valamennyi 

lehetıséget az állandó stabilitási 

mechanizmus létrehozatalára; úgy véli 

különösen, hogy a gazdasági és monetáris 

unióra (EUSZ 3. cikkének (4) bekezdése) 

és az pénznemként eurót használó 

tagállamok monetáris politikájára 

(EUMSZ 3. cikke (1) bekezdésének c) 

pontja) vonatkozó jelenlegi uniós 

hatáskörök keretében gyakorolni kellett 

volna azokat a jogköröket, amelyek az 

EUMSZ 136. cikkében foglaltak szerint a 

Tanácsot illetik, illetve az EUMSZ 133. és 

136. cikkével együtt az EUMSZ 352. 

cikkét lehetett volna alkalmazni; 

törölve 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/17 

Módosítás  17 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy keressen 

más mechanizmusokat az euróövezet 

stabilitásának és fenntartható és 

megfelelı gazdasági növekedésének 

biztosítása érdekében, és tegye meg a 

szükséges jogalkotási javaslatokat; 

hangsúlyozza, hogy a stabilitási 

mechanizmusnak a pénzügyi, gazdasági és 

társadalmi stabilitást fenyegetı 

kockázatokat csökkentı intézkedéseket is 

tartalmaznia kell, ideértve a pénzpiacok 

szabályozását, a Stabilitási és Növekedési 

Paktum felülvizsgálatát és a jobb gazdasági 

koordinációt, az euróövezeten belüli 

makrogazdasági egyensúlyhiányokat 

csökkentı eszközök bevezetését, valamint 

az ökológiai újjáépítést szolgáló 

intézkedéseket; 

10. hangsúlyozza, hogy a stabilitási 

mechanizmusnak a pénzügyi, gazdasági és 

társadalmi stabilitást fenyegetı 

kockázatokat csökkentı intézkedéseket is 

tartalmaznia kell, ideértve a pénzpiacok 

szabályozását, a Stabilitási és Növekedési 

Paktum felülvizsgálatát és a jobb gazdasági 

koordinációt; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/18 

Módosítás  18 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. úgy gondolja továbbá, hogy az állandó 

stabilitási mechanizmus létrehozatalát és 

mőködtetését be kell illeszteni az európai 

uniós keretbe, felhasználva analóg módon 

a megerısített együttmőködés intézményi 

mechanizmusát arra szolgáló eszközként, 

hogy valamennyi fázisban bevonják az 

uniós intézményeket, és bátorítsák azon 

tagállamok részvételét, amelyeknek még 

nem az euró a hivatalos pénzneme; 

11. úgy gondolja, hogy az uniós 

intézmények, különösen az Európai 

Parlament megfelelı bevonása érdekében. 

valamint azon tagállamok bátorítása 

érdekében, amelyek hivatalos pénzneke az 

euró, teljes összhangot kell teremteni az 

EUMSZ harmadik része VIII: címének 1. 

és 4. fejezete között is; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/19 

Módosítás  19 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. megállapítja, hogy az Európai Tanács 

javasolt határozatra irányuló tervezetének 

alapos átvizsgálása érdekében kiegészítı 

információkra van szükség, nevezetesen a 

stabilitási mechanizmus tervezett felépítése 

kapcsán, valamint annak az uniós 

intézményekkel, a javasolt Európai 

Valutaalappal és a Nemzetközi 

Valutaalappal tervezett kapcsolata 

tekintetében; ennek megfelelıen arra kéri 

az Európai Tanácsot, hogy az új európai 

stabilitási mechanizmus bevezetésére 

irányuló folyamat során teljesítse az alábbi 

feltételeket: 

az Európai Tanács határozatra irányuló 

tervezetének újraszövegezése a 

mellékletben javasolt 

módosításoknak megfelelıen, 
1
, 

tudomásul véve, hogy ha az uniós 

intézményeket bevonják az állandó 

stabilitási mechanizmus 

létrehozatalába és a pénzügyi 

segítségnyújtás 

feltételrendszerének 

meghatározásába, az európai 

stabilitási mechanizmus 

kormányközi jellege ellenére 

beépülne az Unió keretébe, például 

12. megállapítja, hogy az Európai Tanács 

javasolt határozatra irányuló tervezetének 

alapos átvizsgálása érdekében kiegészítı 

információkra van szükség, nevezetesen a 

stabilitási mechanizmus tervezett felépítése 

kapcsán, valamint annak az uniós 

intézményekkel, a javasolt Európai 

Valutaalappal és a Nemzetközi 

Valutaalappal tervezett kapcsolata 

tekintetében; ennek megfelelıen arra kéri 

az Európai Tanácsot, hogy az új európai 

stabilitási mechanizmus bevezetésére 

irányuló folyamat során teljesítse az alábbi 

feltételeket: 

(a) az Európai Tanács határozatra 

irányuló tervezetének 

újraszövegezése a mellékletben 

javasolt módosításoknak 

megfelelıen; 

és/vagy 

(b) egyértelmő kötelezettségvállalás az 

Európai Tanács részérıl, amely 

biztosítja a következıket: 

– az állandó stabilitási 

mechanizmus mőködési 

jellemzıirıl és a feltételként 

                                                 
1  
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ügynökség formájában; 

  kéri, hogy a stabilitási mechanizmus 

már a kezdetektıl álljon nyitva 

azon tagállamok elıtt, amelyek 

nem az eurót használják, de részt 

kívánnak venni a 

mechanizmusban; 

vagy 

(b) egyértelmő kötelezettségvállalás az 

Európai Tanács részérıl, amely 

biztosítja a következıket: 

– az állandó stabilitási 

mechanizmus mőködési 

jellemzıirıl és a feltételként 

szabott intézkedésekrıl, amelyek 

gazdasági és pénzügyi kiigazítási 

programot is tartalmaznak, a 

Bizottság javaslata alapján, 

rendes jogalkotási eljárás 

keretében határoznak, és a 

Bizottság felel ezen intézkedések 

teljes körő tiszteletben tartásáért 

és a mechanizmus elıvigyázatos 

alkalmazásáért, rendszeresen 

jelentést téve a Parlamentnek; 

– az Európai Bizottság elvégzi az 

állandó mechanizmus 

végrehajtásával és 

ellenırzésével, valamint az 

eurót használó valamennyi 

tagállam pénzügyi helyzetének 

értékelésével kapcsolatos 

valamennyi szükséges feladatot, 

rendszeresen jelentést téve az 

Európai Parlamentnek; 

– a mechanizmus keretei között 

zajló pénzügyi segítségnyújtást 

szigorú elemzéshez és gazdasági 

és pénzügyi fellendülési 

programhoz kell kötni; azok a 

tagállamok, amelyek pénzneme 

az euró, valamint az állandó 

stabilitási mechanizmusban 

részt vevı és ahhoz hozzájáruló 

tagállamok a pénzügyi 

segítségnyújtással kapcsolatos 

szabott intézkedésekrıl, amelyek 

gazdasági és pénzügyi kiigazítási 

programot is tartalmaznak, a 

Parlamenttel foyltatott 

konzultációt követıen és 

rendszeresen jelentést téve a 

Parlamentnek;  

– mérete alapján egyetlen olyan 

tagállam sem zárható ki a 

mechanizmusból, amelynek 

pénzneme az euró, és amely 

hozzájárult az állandó stabilitási 

mechanizmushoz; 
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döntéseiket a Bizottság, az 

Európai Központi Bank, 

valamint – amennyiben az is 

érintett – a Nemzetközi 

Valutaalap által biztosított 

értékelés alapján hozzák; a 

Bizottság jelentést tesz a 

Parlamentnek az elemzésrıl, 

illetve a fellendülés pénzügyi és 

gazdasági feltételeirıl; valamint 

– mérete alapján egyetlen olyan 

tagállam sem zárható ki a 

mechanizmusból, amelynek 

pénzneme az euró, és amely 

hozzájárult az állandó stabilitási 

mechanizmushoz; 

– az állandó stabilitási 

mechanizmus titkárságát a 

Bizottság biztosítja; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/20 

Módosítás  20 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. emlékeztet arra, hogy a jövıbeli 

állandó stabilitási mechanizmusnak 

támaszkodnia kell az uniós 

intézményekre, hiszen ezzel elkerülhetı 

lenne a kettıs rendszerek felállítása, 

amely káros lenne az európai integráció 

szempontjából; 

törölve 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/21 

Módosítás  21 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. támogatja a Bizottság arra irányuló 

szándékát, hogy „biztosítsa a jövıbeli 

mechanizmus és az uniós gazdasági 

irányítás közötti összhangot, különösen az 

euróövezetben, tiszteletben tartva a 

Szerzıdés által az Unióra és annak 

intézményeire ruházott hatásköröket”; 

törölve 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/22 

Módosítás  22 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza, hogy az Európai Tanács 

módosított határozatra irányuló tervezete 

nem növelné az Unió hatáskörét, és ezért 

továbbra is a Szerzıdés egyszerősített 

felülvizsgálatára vonatkozó eljárás hatálya 

alá esne; ezzel szemben megjegyzi, hogy a 

határozat nem csökkentheti az uniós 

intézmények hatáskörét a gazdasági és 

monetáris politika terén, valamint a 

hivatalos pénznemként eurót használó 

tagállamokra vonatkozó monetáris 

politika terén, és semmilyen körülmények 

között nem befolyásolhatja hátrányosan 

az uniós jog, különösen az EUMSZ 122. 

és 143. cikke, valamint az uniós 

vívmányok megfelelı alkalmazását; 

17. hangsúlyozza, hogy az Európai Tanács 

módosított határozatra irányuló tervezete 

nem növelné az Unió hatáskörét, és ezért 

továbbra is a Szerzıdés egyszerősített 

felülvizsgálatára vonatkozó eljárás hatálya 

alá esne; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/23 

Módosítás  23 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. újra megerısíti, hogy az EUSZ 48. 

cikke (6) bekezdésének alkalmazása 

kivételes eljárás, és emlékeztet a 

Parlamentet az EUSZ 48. cikkének (3) 

bekezdésében foglaltak szerint megilletı 

jogra, hogy az Unió gazdasági 

irányításában érintett intézmények, 

eljárások és poltikák átalakítása 

érdekében Konventet hívjon össze; 

törölve 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/24 

Módosítás  24 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Melléklet  
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Az Európai Tanács határozattervezetének 

módosítása 

 

Az EUMSZ 136. cikkének (1) bekezdése a 

következı albekezdésekkel egészül ki: 

„Bizottsági ajánlásra és az Európai 

Parlamenttel történı konzultációt 

követıen azon tagállamok, amelyek 

hivatalos pénzneme az euró, feltétlenül 

szükséges esetben mőködésbe hozható 

stabilizációs mechanizmust hozhatnak 

létre az euróövezet pénzügyi 

stabilitásának megırzése érdekében. A 

mechanizmus keretében igényelt pénzügyi 

segítségnyújtásról az Európai Bizottság 

javaslata alapján határoznak, és arra az 

Európai Unióról szóló szerzıdésben és az 

e Szerzıdésben foglalt uniós elveknek és 

célkitőzéseknek megfelelıen szigorú 

feltételek fognak vonatkozni. 

A mechanizmus keretében megvalósuló 

pénzügyi segítségnyújtás és ellenırzése 

feltételrendszerére vonatkozó elveket és 

szabályokat a rendes jogalkotási eljárással 

elfogadott rendelet rögzíti.” 

 

A 136. cikk (2) bekezdése a 

következıképpen módosul: 

Az Európai Tanács határozattervezetének 

módosítása 

 

A 121. cikk (6) bekezdése a következı 

albekezdéssel egészül ki: 

“A 136. cikk (2) bekezdése mutatis 

mutandis alkalmazandó”. 
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„Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 

említett intézkedések elfogadásakor a 

Tanácsnak csak azok a tagjai vesznek 

részt a szavazásban, akik azon 

tagállamokat képviselik, amelyek 

pénzneme az euró. 

Az említett tagok minısített többségét a 

238. cikk (3) bekezdése a) pontjának 

megfelelıen kell meghatározni. 

Az (1) bekezdés ahrmadik albekezdésében 

említett intézkedések elfogadásakor a 

Tanácsnak csak azok a tagjai vesznek 

részt a szavazásban, akik a 

mechanizmusban részt vevı tagállamokat 

képviselik.” 

Or. en 
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Gerald Häfner 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
L a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 mivel az EU-n belüli gazdasági irányítás 

jövıbeli szerkezetét és a gazdasági 

koordinációra irányuló jövıbeli 

intézkedéseket egy, az európai gazdasági 

irányítással foglalkozó konferencián kell 

megvitatni, amelyet a részvétel és a 

demokratikus legitimitás magas szintjének 

biztosítása érdekében az egyezmény-

modell szerint kell megszervezni az 

Európai Parlament, a nemzeti 

parlamentek, a Tanács és a Bizottság 

részvételével; 

Or. en 

 

 


