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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli a 2016. évi éves növekedési 

jelentés csomagját és a beruházásokat, 

strukturális reformot és felelősségteljes 

költségvetési gazdálkodást magában 

foglaló, javasolt szakpolitikai 

intézkedéscsomagot, amely fokozott 

hangsúlyt helyez a magasabb növekedési 

szintekre és az európai fellendülés 

megerősítésére, valamint a felfelé irányuló 

konvergenciára; hangsúlyozza, hogy az 

erőteljesebb gazdasági fellendüléshez és a 

fenntartható, széles körű jóléthez 

jelentősebb nemzeti erőfeszítésekre, 

valamint erőteljesebb európai 

koordinációra és eszközökre van szükség a 

strukturális reformok tényleges 

végrehajtása terén; 

1. üdvözli a 2016. évi éves növekedési 

jelentés csomagját és a beruházásokat, 

strukturális reformot és felelősségteljes 

költségvetési gazdálkodást magában 

foglaló, javasolt szakpolitikai 

intézkedéscsomagot, amely fokozott 

hangsúlyt helyez a magasabb növekedési 

szintekre és az európai fellendülés 

megerősítésére, valamint a felfelé irányuló 

konvergenciára; hangsúlyozza, hogy az 

erőteljesebb gazdasági fellendüléshez és a 

fenntartható, széles körű jóléthez 

jelentősebb nemzeti erőfeszítésekre, 

valamint erőteljesebb európai 

koordinációra és eszközökre van szükség a 

strukturális reformok tényleges 

végrehajtása terén a jól működő 

munkaerő-, termék-, szolgáltatás- és 

tőkepiacok, a minőségi oktatási és képzési 

rendszerek, valamint a korszerű és 

hatékony szociális biztonsági rendszerek 

biztosítása, továbbá az innováció és a 

vállalkozói készség előmozdítása 

érdekében; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. kéri, hogy az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapot (ESBA) megbízatásával 

összhangban maximális hatékonysággal 

használják ki a máskülönben finanszírozás 

nélkül maradó stratégiai projektek 

támogatására; felszólítja a tagállamokat és 

az Európai Stratégiai Beruházási Alapot, 

hogy az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platform és a Beruházási Projektek Európai 

Portálja segítségével szorosan vonják be a 

helyi és regionális hatóságokat a tervezett 

projektek és beruházási platformok 

kidolgozásába; hangsúlyozza továbbá az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap és az 

európai strukturális és beruházási alapok 

közötti szinergiák elérésének fontosságát; 

8. kéri, hogy az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapot (ESBA) megbízatásával 

összhangban maximális hatékonysággal 

használják ki a máskülönben finanszírozás 

nélkül maradó stratégiai és gazdaságilag 

életképes projektek támogatására; 

felszólítja a tagállamokat és az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapot, hogy az 

Európai Beruházási Tanácsadó Platform és 

a Beruházási Projektek Európai Portálja 

segítségével szorosan vonják be a helyi és 

regionális hatóságokat a tervezett projektek 

és beruházási platformok kidolgozásába; 

hangsúlyozza továbbá az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap és az európai 

strukturális és beruházási alapok közötti 

szinergiák elérésének fontosságát; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. sürgeti, hogy tegyenek további 

lépéseket a munkahelyteremtés 

előmozdítása érdekében, egy kevésbé 

szegmentált és ellenállóképes 

munkaerőpiac létrehozásával; kiemeli a 

fenntartható és hatékony jóléti rendszerek 

fontosságát; emlékeztet arra, hogy a 

nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának 

fontos tényezője a magas foglalkoztatási 

ráta biztosítása; 

16. sürgeti, hogy tegyenek további 

lépéseket a munkahelyteremtés 

előmozdítása érdekében, a 

munkaerőpiacra való belépés 

akadályainak megszüntetésével, 

különösen a fiatalok vonatkozásában, 

valamint egy kevésbé szegmentált és 

ellenállóképes munkaerőpiac 

létrehozásával; kiemeli a fenntartható és 

hatékony jóléti rendszerek fontosságát; 

emlékeztet arra, hogy a nyugdíjrendszerek 

fenntarthatóságának fontos tényezője a 

magas foglalkoztatási ráta biztosítása; 

Or. en 
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21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ragaszkodik a Stabilitási és Növekedési 

Paktum végrehajtásához, a rendelkezésre 

álló rugalmassági záradékok a Bizottság 

2015. január 13-i közleményével 

(COM(2015)0012) összhangban, többek 

között a fokozott beruházás és a 

strukturális reformok támogatására, 

valamint a biztonsági fenyegetések és a 

menekültáradat kezelésére való 

maradéktalan kihasználása mellett; 

21. ragaszkodik a Stabilitási és Növekedési 

Paktum végrehajtásához, a rendelkezésre 

álló rugalmassági záradékok maradéktalan 

kihasználásának lehetővé tétele mellett; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. üdvözli a Bizottság által az 

országspecifikus ajánlások előtt hat 

hónappal tett, az euróövezet 

gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlást 

mint a politikai koordináció elmélyítése 

felé az öt elnök jelentése és az Európai 

Parlament vonatkozó állásfoglalásai 

nyomán tett lépést; 

24. üdvözli a Bizottság által az 

országspecifikus ajánlások előtt hat 

hónappal tett, az euróövezet 

gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlást 

mint a politikai koordináció elmélyítése 

felé az öt elnök jelentése és az Európai 

Parlament vonatkozó állásfoglalásai 

nyomán tett lépést,különösen az olyan 

reformokra vonatkozó ajánlásokat, 

amelyek fokozzák a termelékenységet, 

előmozdítják a munkahelyteremtést, 

növelik a versenyképességet, javítják az 

üzleti környezetet, és rugalmas 

munkaerőpiacokat teremtenek; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. támogatja a költségvetési erőfeszítés 

egyes tagállamonkénti differenciálására 

vonatkozó ajánlást, figyelembe véve a 

tagállamoknak a Stabilitási és Növekedési 

Paktum követelményeivel és stabilizációs 

szükségleteivel kapcsolatos pozícióit, 

valamint az átgyűrűző hatásokat; 

megjegyzi, hogy számos tagállam számára 

mindez növekedésbarát költségvetési 

konszolidáció folytatását jelenti; 

másrészről megjegyzi, hogy a Stabilitási és 

Növekedési Paktum követelményei miatt 

egyes országok egyre nagyobb 

költségvetési mozgástérrel rendelkeznek, 

amelyet a jelenlegi helyzetben a hazai 

gazdaság támogatására is fel lehetne 

használni;  

27. támogatja a költségvetési erőfeszítés 

egyes tagállamonkénti differenciálására 

vonatkozó ajánlást, figyelembe véve a 

tagállamoknak a Stabilitási és Növekedési 

Paktum követelményeivel és stabilizációs 

szükségleteivel kapcsolatos pozícióit, 

valamint az átgyűrűző hatásokat; 

megjegyzi, hogy számos tagállam számára 

mindez növekedésbarát költségvetési 

konszolidáció folytatását jelenti; 

másrészről megjegyzi, hogy a Stabilitási és 

Növekedési Paktum követelményei miatt 

egyes országok költségvetési mozgástérrel 

rendelkezhetnek, amelyet a jelenlegi 

helyzetben a hazai gazdaság támogatására 

is fel lehetne használni az adók 

csökkentése és infrastruktúrájuk 

korszerűsítésébe való beruházás révén, 

kivéve, ha ezek az intézkedések a 

kedvezőtlen demográfiai fejlemények 

fényében veszélyeztetnék szociális jóléti 

rendszereik fenntartását; 

Or. en 

 

 


