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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.2.2013 A7-0032/10 

Módosítás  10 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
C preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel számos tagállamban a 

munkaerı-piaci szabályozás merevsége 

nem teszi lehetıvé a jelenlegi válsághoz 

hasonló sokkokkal szembeni hatékony 

ellenállást; mivel a jelenlegi munkaerı-

piaci jogszabályok aránytalanul védik a 

bennfenteseket és hátrányosan érintik a 

fiatalok munkaerı-piaci beilleszkedését; 

C. mivel néhány tagállam munkaerıpiaca 

nem rendelkezik megfelelıen rugalmas 

biztonsággal a jelenlegi válsághoz hasonló 

sokkokkal szembeni hatékony 

ellenálláshoz; mivel a munkaerı-piaci 

jogszabályoknak védeniük kell a már 

alkalmazásban állókat, ugyanakkor 

ösztönözniük kell a fiatalok munkaerı-

piaci beilleszkedését; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/11 

Módosítás  11 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
L preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel ez a megszorító költségvetési 

stratégia arra törekszik, hogy a 

közkiadások növekedését a középtávú 

GDP-növekedés rátája alatt tartsa; 

L. mivel az EU jelenlegi általános 

költségvetési konszolidációs stratégiája 

arra törekszik, hogy a közkiadások 

növekedését a középtávú GDP-növekedés 

rátája alatt tartsa, kivéve, ha a kiadások 

növekedése a „hatos csomagban” elıírtak 

szerint az államháztartási bevételek 

diszkrecionális növekedésével párosul; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/12 

Módosítás  12 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
N preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

N. mivel a fokozatos és zökkenımentes 

költségvetési konszolidáció kedvezıbb az 

államháztartási egyensúlytalanságok túl 

gyors és hirtelen visszaszorítására törekvı 

stratégiánál, de néhány tagállam 

gazdasági helyzete nem hagy más 

alternatívát a piaci hozzáférés 

visszaszerzésére és az újbóli beruházások 

ösztönzésére; 

N. mivel a fokozatos és zökkenımentes 

költségvetési konszolidáció kedvezıbb az 

államháztartási egyensúlytalanságok túl 

gyors és hirtelen visszaszorítására törekvı 

stratégiánál; mivel az euróövezet 

egészében és különösen néhány 

tagállamban fennálló helyzet jelentıs 

mértékben akadályozza a piaci hozzáférés 

visszaszerzésére és az új befektetések 

ösztönzésére irányuló erıfeszítéseket; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/13 

Módosítás  13 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
T preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

T. mivel az euróövezeten belül nem 

használták fel az euró bevezetésének elsı 

tíz évében bekövetkezett általános 

állampapírkamat-csökkenést a 

versenyképességi hátrány megszüntetésére, 

ami többek között tartósan magas 

fizetésimérleg-hiányban és gyorsan 

emelkedı fajlagos munkaköltségben 

tükrözıdött; 

T. mivel az euróövezeten belül nem 

használták fel az euró bevezetésének elsı 

tíz évében bekövetkezett általános 

állampapírkamat-csökkenést a 

versenyképességi hátrány megszüntetésére, 

ami néhány tagállamban többek között 

tartósan magas fizetésimérleg-hiányban és 

gyorsan emelkedı fajlagos 

munkaköltségben tükrözıdött; 

Or. en 



 

AM\926537HU.doc  PE503.605v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/14 

Módosítás  14 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Y preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Y. mivel az adófizetık hozzájárulási 

képessége több tagállamban szinte teljesen 

kimerült; mivel a becslések szerint a 

feketegazdaság Európában az összes 

gazdasági tevékenység 22,1%-át képviseli, 

és minden évben körülbelül egybillió euró 

adóbevétel-kiesést eredményez; mivel az 

egyszerő, kiszámítható és alacsony adókat 

alkalmazó adórendszerek javítják az 

adózási fegyelmet; 

Y. mivel az adófizetık hozzájárulási 

képessége több tagállamban súlyos nyomás 

alatt áll; mivel a becslések szerint a 

feketegazdaság Európában az összes 

gazdasági tevékenység 22,1%-át képviseli, 

és minden évben körülbelül egybillió euró 

adóbevétel-kiesést eredményez; mivel az 

egyszerő, kiszámítható és alacsony adókat 

alkalmazó adórendszerek javítják az 

adózási fegyelmet; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/15 

Módosítás  15 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. sürgeti a tagállamokat, hogy a túlzott 

költségvetési hiányokat a Tanács által 

megszabott határidıre igazítsák ki, és 

emlékeztet rá, hogy a „hatos csomag” 

rugalmassági szintet is meghatároz; 

8. sürgeti a tagállamokat, hogy fogadjanak 

el a túlzott költségvetési hiányok és a 

túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok 

csökkentésére irányuló hiteles stratégiákat 

a „hatos csomag” által meghatározott 

rugalmasság megfelelı figyelembevétele 

mellett; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/16 

Módosítás  16 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 

költségvetési helyzetük függvényében 

differenciált stratégiákat kellene követniük, 

és ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok 

a közkiadásaik növekedését szigorúan a 

középtávú GDP-növekedés rátája alatt 

tartsák; 

10. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 

költségvetési helyzetük függvényében 

differenciált stratégiákat kellene követniük; 

rámutat, hogy a „hatos csomagban” 

meghatározottak szerint a tagállamoknak 

a közkiadásaik növekedését szigorúan a 

középtávú GDP-növekedés rátája alatt kell 

tartaniuk, kivéve, ha a többletkiadásokat 

diszkrecionális államháztartási bevételbıl 

fedezik; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/17 

Módosítás  17 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
24 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. aggódik amiatt, hogy számos tagállam 

lemarad a termelékenység tekintetében; 

külön kihangsúlyozza a strukturális 

reformok szerepét e probléma 

megoldásában; 

24. aggódik amiatt, hogy számos tagállam 

lemarad a termelékenység tekintetében; 

külön kihangsúlyozza a strukturális 

reformok szerepét e probléma 

megoldásában; kéri a Bizottságot, hogy a 

következı éves növekedési jelentésében 

számoljon be a tıke- és erıforrás-

termelékenység alakulásának nyomon 

követésérıl, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/18 

Módosítás  18 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
24 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24a. kéri bizonyos kritériumoknak 

megfelelı tagállamok 60%-on felüli teljes 

államadósság-tömegének egy ideiglenes 

adósságtörlesztési alapba történı 

fokozatos bevitelét, mely adósságtömeg 

körülbelül 25 éves idıszak alatt lenne 

visszafizetendı; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/19 

Módosítás  19 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
24 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24b. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 

rendszerszintő válságra adott strukturális 

és hosszú távú válaszhoz az uniós 

gazdaság ökológiai fenntarthatóság 

irányába történı átfogó átalakítására van 

szükség, ami megköveteli az erıforrás-

hatékonyság növelését, valamint a nem 

megújuló energiaforrások és a 

környezetvédelmi szempontból káros 

támogatások fokozatos megszüntetését; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/20 

Módosítás  20 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
26 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. hangsúlyozza, hogy szükség van a 

tagállamoknak az államháztartások 

fenntartására irányuló, megfelelı ütemben 

végrehajtott elkötelezett erıfeszítéseire, de 

ezek csak akkor mőködhetnek, ha 

csökkentik a túlzott makrogazdasági 

egyensúlyhiányokat; megjegyzi, hogy ezek 

a célkitőzések egyszerre csak az 

euróövezet egészének növekedésével 

érhetık el; 

26. hangsúlyozza, hogy szükség van a 

tagállamoknak az államháztartások 

fenntartására irányuló, megfelelı ütemben 

végrehajtott elkötelezett erıfeszítéseire, de 

ezek csak akkor mőködhetnek, ha 

csökkentik a túlzott makrogazdasági 

egyensúlyhiányokat, többek között a túlzott 

többleteket és hiányokat; megjegyzi, hogy 

ezek a célkitőzések egyszerre csak az 

euróövezet egészének növekedésével 

érhetık el; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.2.2013 A7-0032/21 

Módosítás  21 
Emilie Turunen 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

jelentés 

2012/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. üdvözli az egységes piac szerepének és 

annak elismerését, hogy szükség van a 

szolgáltatási ágazatban még mindig 

fennálló számtalan akadály felszámolására; 

emlékeztet, hogy még mindig sok a 

tennivaló a valóban egységes európai piac 

megvalósulásáig; 

11. üdvözli az egységes piac szerepének és 

annak elismerését, hogy szükség van a 

szolgáltatási ágazatban még mindig 

fennálló számtalan akadály felszámolására 

amellett, hogy ebben az ágazatban 

biztosítják az általános érdekeket szolgáló 

jogszabályokat és a munkavállalók 

jogainak védelmét; emlékeztet, hogy még 

mindig sok a tennivaló a valóban egységes 

európai piac megvalósulásáig; kéri, hogy 

készüljön részletes független értékelés a 

szolgáltatási irányelv fenntartható és 

inkluzív növekedésre, foglalkoztatásra, 

fogyasztóvédelemre, valamint az általános 

érdekő szolgáltatások egységes piacon 

való mőködésére gyakorolt hatásáról; 

Or. en 

 

 


