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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.2.2013 A7-0032/1 

Módosítás  1 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterrıl: 2013. évi növekedési 

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
A a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Aa. mivel az IMF legutóbbi elırejelzése 
szerint 2013-ban a gazdasági tevékenység 
0,2%-os bıvülés helyett 0,2%-kal szőkül; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/2 

Módosítás  2 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterrıl: 2013. évi növekedési 

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. üdvözli, hogy a Bizottság kész(en áll) 
elfogadni, hogy a túlzott hiányok 
kijavítására adott határidı „esetleges” 
módosítása egyedi esetekben indokolt 
lehet, és adott esetben tiszteletben tartja a 
gazdaságirányításról szóló – és a 
tagállamok által tiszteletben tartandó – 
„hatos csomag”által módosított Stabilitási 
és Növekedési Paktum szellemét és 
betőjét;  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/3 

Módosítás  3 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterrıl: 2013. évi növekedési 

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3b. felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy kövessék nyomon és értékeljék a 
költségvetési kiigazítás folyamatát és 
annak a tagállamok gazdasági helyzetére 
gyakorolt következményeit, valamint a 
differenciált, intelligens és 
növekedésbarát költségvetési 
konszolidáció elve alapján kövessék 
szoros figyelemmel a növekedésre és a 
kiigazítási határidık konszolidációjára tett 
hatásokat, továbbá ismerjék el a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
rugalmasságának köszönhetı stratégiai 
elınyök meglétét a gazdaság súlyos 
visszaesése idején, figyelembe véve ezeket 
a középtávú költségvetési célkitőzés 
értékelésekor;  

Or. en 



 

AM\926563HU.doc  PE503.605v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/4 

Módosítás  4 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterrıl: 2013. évi növekedési 

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 c bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3c. úgy véli, hogy a költségvetési 
multiplikátor mértékérıl szóló 
közelmúltbeli – nevezetesen az IMF 
legutóbbi „World Economic Outlook” 
(Világgazdasági kilátások) címő 
jelentésében e témában közzétett elemzést 
követıen kirobbant – vitát a Bizottság 
indokolatlanul alábecsülte, miközben a 
meglévı gazdasági szakirodalomban 
elméleti és empirikus munkák nyomán 
széles körő egyetértés alakult ki ebben a 
kérdésben; úgy véli, hogy ez a kérdés 
központi fontosságú a szakpolitikai 
döntéshozatal számára, hiszen a rosszul 
megállapított költségvetési multiplikátorok 
óriási szakpolitikai hibákat 
eredményezhetnek; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy késedelem nélkül tegye 
lehetıvé független intézmények számára, 
hogy makrogazdasági modelljeit és 
elırejelzéseit rendszeresen komoly és 
módszeres vizsgálatnak vethessék alá; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/5 

Módosítás  5 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterrıl: 2013. évi növekedési 

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
33 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  33a. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgısen kezdjenek hozzá az 
államadósságok közös kezelésére szolgáló 
megfelelı mechanizmusok – nevezetesen 
a feltételességen alapuló 
adósságtörlesztési alap – létrehozásához 
annak érdekében, hogy több tagállam 
adósságterheit enyhítsék, és hogy 
megteremtsék a feltételeket a jövıbeli 
közös kibocsátás számára, határt szabva 
az államadósság finanszírozásával 
kapcsolatos kiadásoknak; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/6 

Módosítás  6 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterrıl: 2013. évi növekedési 

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 melléklet – cím (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ 
INDÍTVÁNY MELLÉKLETE: 

POLITIKAI IRÁNYMUTATÁSAIBAN 
ELFOGADANDÓ KONKRÉT 

AJÁNLÁSOK AZ EURÓPAI TANÁCS 
SZÁMÁRA 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/7 

Módosítás  7 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterrıl: 2013. évi növekedési 

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 melléklet – 1 ajánlás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1. AJÁNLÁS - 
NÖVEKEDÉSÖSZTÖNZİ ÉS 
NÖVEKEDÉSBARÁT 
KÖLTSÉGVETÉSI KONSZOLIDÁCIÓS 
STRATÉGIÁK 

 Az Európai Parlament úgy véli, hogy az 
Európai Tanács által az éves növekedési 
jelentés alapján elfogadandó éves 
szakpolitikai iránymutatásnak a 
következıkre kell törekednie: 

 A Bizottságnak és a Tanácsnak prioritási 
sorrendbe kell állítania a következı 
stratégiákat. 

 1. Erısíteni kell az államháztartás 
fenntarthatóságát célzó erıfeszítések 
arányos és növekedésbarát jellegét. A 
konszolidációt az országok költségvetési 
mozgásterének függvényében eltérı 
ütemben kell végrehajtani és adott esetben 
felül kell vizsgálni, hogy el lehessen érni a 
megfelelı egyensúlyt a potenciális negatív 
növekedés, a foglalkoztatási hatások és az 
adósság fenntarthatóságát fenyegetı 
veszélyek között. El kell ismerni a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
rugalmasságának igénybevételébıl 
származó stratégiai elınyöket, mert annak 
révén a költségvetési konszolidációs 
erıfeszítés a GDP alacsonyabb, 0,5%-os 
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értékére korlátozható. 

 2. Gátat kell szabni a tagállami 
államadósságok fenntarthatatlan 
hozamfelárának. Az Európai Stabilitási 
Mechanizmust (ESM) mint hiteles 
európai védıintézkedést a lehetı 
leghamarabb a közösségi irányítási 
struktúra részévé kell tenni; a 
megreformált válságkezelési 
mechanizmusoknak jelentısen vissza kell 
szorítaniuk az euróövezetbeli súlyos 
államadósságokkal kapcsolatos káros 
spekulációt;  

 3. A közös valuta mőködése alatt egyre 
növekvı állandósult és halmozódó 
egyensúlyhiányokat megfelelıen kell 
kezelni az uniós gazdaságok 
fenntarthatóságát és versenyképességét 
segítı, a konvergenciát szolgáló konkrét 
közösségi eszközök és célkitőzések révén, 
különösen azáltal, hogy javítják a 
fenntartható növekedést elısegítı és zöld 
munkahelyekben gazdag ágazatokba és 
tevékenységekbe történı beruházások 
megindításának feltételeit.  

 4. Jelentısen növelni kell az Európai 
Beruházási Bank által nyújtott hitelezést a 
fenntartható növekedést elısegítı és zöld 
munkahelyekben gazdag ágazatok és 
tevékenységek megcélzása érdekében, 
valamint egyéb intézkedéseket kell hozni 
(nevezetesen a strukturális alapok és a 
projektkötvények igénybevétele) az 
európai növekedési menetrend tényleges 
elımozdítása érdekében. Sürgısen végre 
kell hajtani a Növekedési és Munkahely-
teremtési Paktumot.  

 5. Szakpolitikai eszközöket kell sürgısen 
és meggyızıen alkalmazni annak 
érdekében, hogy helyreálljon a bizalom és 
a hitelesség, valamint meginduljon a 
reálgazdaságba történı hiteláramlás. A 
vállalatoknak, különösen a kkv-knak 
hozzá kell férniük a finanszírozási 
lehetıségekhez, és e lehetıségekre 
vonatkozó feltételeknek hasonlóaknak kell 
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lenniük a belsı piacon, és még inkább az 
euróövezeten belül.  

 6. A gazdaságpolitikák szoros 
összehangolásának törekednie kell a 
túlzott egyensúlyhiányok csökkentésére, 
amihez valamennyi országnak felelıssége 
és érdeke főzıdik. A kiigazításnak 
nemcsak a hiánnyal küzdı országokra 
kell építenie. A többletet felmutató 
országoknak is lépéseket kell tenniük 
belsı keresletük növelése érdekében, és 
ennek megfelelıen nekik is ajánlásokat 
kell kapniuk a Bizottságtól. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/8 

Módosítás  8 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterrıl: 2013. évi növekedési 

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 melléklet – 2 ajánlás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2. AJÁNLÁS – DEMOKRATIKUS 
ELLENİRZÉS ÉS LEGITIMITÁS 

 Az Európai Parlament úgy véli, hogy az 
Európai Tanács által az éves növekedési 
jelentés alapján elfogadandó éves 
szakpolitikai iránymutatásnak a 
következıkre kell törekednie: 

 Megismétli, hogy az Európai Parlamentet 
be kell vonni a gazdaságpolitikai 
koordinációba és az éves növekedési 
jelentésbe.  

 Emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlamentet az európai szemeszter végén 
létrehozandó átfogó értékelés elkészítésére 
legalkalmasabb európai demokratikus 
fórumként kell elismerni; úgy véli, hogy 
ezen elismerés jeleként a folyamatban 
részt vevı uniós intézmények és gazdasági 
testületek képviselıinek kérésre 
tájékoztatniuk kell az Európai 
Parlamentet; felszólít arra, hogy az EP 
által gyakorolt demokratikus ellenırzést 
foglalják bele az európai szemeszterrıl 
szóló intézményközi megállapodásba.   

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/9 

Módosítás  9 
Elisa Ferreira, Stephen Hughes 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2013 
Elisa Ferreira 
a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterrıl: 2013. évi növekedési 

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 melléklet – 3 ajánlás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3. AJÁNLÁS – ADÓKIKERÜLÉS  

 Az Európai Parlament úgy véli, hogy az 
Európai Tanács által az éves növekedési 
jelentés alapján elfogadandó éves 
szakpolitikai iránymutatásnak a 
következıkre kell törekednie: 

 Következetesen hiteles források alapján az 
adókikerülés és adócsalás becsült mértéke 
az Európai Unión belül mintegy egybillió 
euró évente. Így a jelenlegi uniós adórés 
az állami bevételek hatalmas mérvő, 
botrányos elvesztését jelenti, ami 
veszélyezteti az egységes piac megfelelı 
mőködését és károsan hat az Unión belüli 
adórendszerek hatékonyságára és 
méltányosságára. Mind az adókikerülés, 
mind az adócsalás felszámolása 
lehetséges.  

 Az adócsalás és az adókikerülés elleni 
küzdelmet erısítı, a Bizottság által 
ismertetett cselekvési terv örömmel 
fogadott elırelépést jelent az adókikerülés 
uniós szintő kezelése felé; ezt az új 
prioritást a tagállamoknak most 
egyhangúlag magukévá kell tenniük azzal 
a céllal, hogy egyetértés szülessen egy 
ambiciózus, mégis realisztikus kiemelt 
célkitőzés tekintetében: azaz hogy 2020-ra 
az adórés a felére csökkenjen. E célkitőzés 
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megvalósítása felé haladva a tagállamok 
fokozatosan, az adókulcsok emelése 
nélkül juthatnának új, évi többmilliárd 
euró mértékő adóbevételi többlethez. 

 A Bizottságnak és a Tanácsnak az alábbi 
öt központi kérdésben kell cselekednie: 

 1. a számviteli szabályok és a társaságok 
számviteli dokumentumai közzétételének 
megreformálása, 

 2. a megtakarításokról szóló európai 
uniós irányelv korszerősítése és 
kiterjesztése, 

 3. a kötelezı közös konszolidált 
társaságiadó-alap bevezetése, 

 4. az országonkénti jelentéstétel bevezetése 
a határokon átnyúló vállalatok számára, 

 5. a cégjegyzékek, a tröszt- és 
alapítványbejegyzések szabályozásának és 
átláthatóságának erısítése. 

 Mindezeknek magukban kell foglalniuk 
megfelelı, az egész Unióra kiterjedı, azon 
kulcsfontosságú harmadik országokkal 
kötött megállapodásokat, amelyek helyet 
adnak az Unióból kiinduló, adócsalással 
és adókikerüléssel kapcsolatos 
tevékenységeket megkönnyítı 
pénzintézeteknek.  

 Kiemelkedı fontosságú, hogy a Bizottság 
az Unió egésze nevében cselekedjen a nem 
uniós országokkal kapcsolatban, és ne 
hagyja, hogy az egyes országok kétoldalú 
megállapodások megkötését 
kezdeményezzék. Azaz az Uniónak vezetı 
szerepet kell vállalnia a G20-ak, majd a 
G8-ak adóparadicsomokkal szembeni 
küzdelemrıl folytatott megbeszélésein, és 
intézkedései révén meg kell gyıznie a nem 
uniós országokat arról, hogy alkalmazzák 
a tisztességes adózásra vonatkozó uniós 
irányítási szabványokat, és segítenie kell 
ıket az átláthatóság, az információcsere 
és a káros adóintézkedések elkerülése 
uniós elveinek elsajátításában. 
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Or. en 

 

 

 


