
 

AM\919334HU.doc  PE493.688v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

14.11.2012 A7-0339/9 

Módosítás  9 
Cornelis de Jong 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 

2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. úgy véli, hogy a bankunió, a 

költségvetési unió és a gazdasági unió 

irányába tett minden további lépés 

elıfeltétele a GMU irányítása tekintetében 

a demokratikus legitimációnak és az uniós 

szintő elszámoltathatóságnak a Parlament 

megerısített szerepén keresztül történı 

jelentıs javítása; 

9. úgy véli, hogy a jelenlegi demokratikus 

deficit sajnálatos, és kéri a GMU 

irányítása tekintetében a demokratikus 

legitimációnak és az uniós szintő 

elszámoltathatóságnak a Parlament 

megerısített szerepén keresztül történı 

jelentıs javítását; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Módosítás  10 
Cornelis de Jong 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 

2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9a. kéri a Tanács elnökét, hogy terjesszen 

elı további javaslatokat, amelyek a GMU 

irányítása kapcsán biztosítják a szociális 

jogok védelmét; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Módosítás  11 
Cornelis de Jong 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 

2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Melléklet – 3.1. ajánlás: A gazdaságpolitika fokozottabb elızetes koordinációja és az 
európai szemeszter javítása, (6) bekezdés, 6. francia bekezdés (új pont) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– a Bizottságnak az éves növekedési 

jelentésben egyértelmően értékelnie kell az 

Unió és az egyes tagállamok fıbb 

gazdasági és költségvetési problémáit, 

javaslatokat kell tennie ezek áthidalását 

célzó kiemelt intézkedésekre, továbbá meg 

kell határoznia az Unió és a tagállamok 

által a megerısített versenyképesség és a 

hosszú távú beruházások támogatása, a 

fenntartható növekedés elıtt álló akadályok 

felszámolása, a Szerzıdésekben és a 

jelenlegi Európa 2020 stratégiában 

rögzített célok megvalósítása, a hét kiemelt 

kezdeményezés végrehajtása és a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok 

csökkentése érdekében tett 

kezdeményezéseket; 

– a Bizottságnak az éves növekedési 

jelentésben egyértelmően értékelnie kell az 

Unió és az egyes tagállamok fıbb 

gazdasági és költségvetési problémáit, 

javaslatokat kell tennie ezek áthidalását 

célzó kiemelt intézkedésekre, továbbá meg 

kell határoznia az Unió és a tagállamok 

által a megerısített versenyképesség és a 

hosszú távú beruházások támogatása, a 

fenntartható növekedés elıtt álló akadályok 

felszámolása, a Szerzıdésekben és a 

jelenlegi Európa 2020 stratégiában 

rögzített célok megvalósítása, a hét kiemelt 

kezdeményezés végrehajtása és a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok 

csökkentése érdekében tett 

kezdeményezéseket; 

 a) a Bizottságnak különösen figyelembe 

kellene vennie, hogy a tagállamok 

„kivételes körülményekkel” 

szembesülnek-e, amely terminust olyan 

szokatlan eseményre alkalmazzák, amely 

az érintett tagállamok ellenırzésén kívül 

áll, és jelentıs hatást gyakorol az 

általános kormányzat pénzügyi helyzetére, 

illetve alkalmazzák még a súlyos 

gazdasági visszaesés idıszakaira a 

felülvizsgált Stabilitási és Növekedési 

Paktumban szereplı meghatározásnak 
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megfelelıen; 

 b) ahol ilyen kivételes körülményekrıl van 

szó, a Bizottság ajánlásainak figyelembe 

kell azokat vennie és a költségvetési 

csökkentésekre való felhívás helyett – 

amelyek csak ronthatnak az aktuális 

gazdasági helyzeten – a közép- és hosszú 

távon fenntartható költségvetés elérésére 

kellene összpontosítania; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Módosítás  12 
Cornelis de Jong 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 

2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Melléklet – 3.3. ajánlás: Európai szociális paktum (3) bekezdés, 6. francia bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– szociálpolitikáról szóló jegyzıkönyv 

végrehajtása az alapvetı szociális és 

munkajogok megóvása érdekében; 

– egy szociálpolitikáról szóló jegyzıkönyv 

végrehajtása az alapvetı szociális és 

munkajogok megóvása érdekében, 

beleértve a kollektív fellépéshez való jogot, 

a szociális biztonsághoz főzıdı jogokat és 

a kollektív szerzıdések tiszteletben 

tartását; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/13 

Módosítás  13 
Cornelis de Jong 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 

2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Melléklet – 4.4. ajánlás: az átláthatóság, a legitimitás és az elszámoltathatóság fokozása, 
(1) bekezdés, 10a. francia bekezdés (új)  
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – a Tanács elnökének közzé kell tennie a 

pénzügyi ágazat képviselıi által az 

Európai Tanács elé terjesztett mindenfajta 

hivatalos tanácsot; 

Or. en 

 

 


