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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

23.2.2016 A8-0030/12 

Módosítás  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  7a. sürgeti a Bizottságot, hogy függessze 

fel a TTIP-ről és a TISA-ról folyó 

tárgyalásokat, valamint kéri, hogy a 

munkahelyekre és a gazdasági 

tevékenységre gyakorolt káros hatásokra 

való tekintettel ne adja meg a 

piacgazdasági státuszt Kínának; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/13 

Módosítás  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. tudatában van a magánszektorban 

végbemenő tőkeáttétel-csökkenési 

folyamatnak; hangsúlyozza, hogy 

Európában a beruházási ráta messze alatta 

marad a válság előttinek; ezzel 

összefüggésben rámutat a bankunió és a 

banki strukturális reformok mielőbbi 

megvalósításának fontosságára és a 

tőkepiaci uniónak köszönhetően a kkv-

kba irányuló tőkebefektetések 

fellendítésének fontosságára; az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap és a COSME 

maximális kihasználására szólít fel a kkv-

k finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítása érdekében; úgy véli, hogy az 

egységes piac jobb szabályozási 

kiszámíthatósága javítaná a befektetői 

bizalmat; 

10. tudatában van a magánszektorban 

végbemenő tőkeáttétel-csökkenési 

folyamatnak; hangsúlyozza, hogy 

Európában a beruházási ráta messze alatta 

marad a válság előttinek; ezzel 

összefüggésben rámutat az erős bankunió 

és a banki strukturális reformok mielőbbi 

megvalósításának fontosságára, amelynek 

a kereskedelmi tevékenységek és a lényegi 

hitelezési funkció világos szétválasztásán 

kell alapulnia, és amelyet támogatnia kell 
a végső hitelezőként fellépő nemzeti 

központi bank által garantált teljes körű 

és korlátlan banki betétbiztosításnak 

annak érdekében, hogy egyszerűbb és 

hitelesebb bankszanálási keret jöhessen 

létre, illetve meg lehessen előzni az újabb 

bankválságokat, megvédve egyszersmind a 

betéteseket, a megtakarítással 

rendelkezőket és az adófizetőket; 

Or. en 



 

AM\1087287HU.doc  PE576.637v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/14 

Módosítás  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. aggodalommal veszi tudomásul azt a 

javaslatot, hogy jöjjön létre egy tőkepiaci 

unió, amelynek célja a tőkepiacok és a 

pénzügyi eszközök EU-n belüli szerepének 

a fokozása; rámutat arra, hogy a pénzügyi 

ágazat további fejlődése várhatóan 

hátrányosan hat a termelőberuházásokra 

és a reálgazdaságra, miközben növeli a 

pénzügyi ágazaton belüli instabilitást és 

rendszerszintű kockázatot; szorgalmazza a 

pénzügyi ágazat mélyreható, a spekulatív 

kereskedést és a kockázatos eszközöket 

visszaszorító reformjának gyors 

végrehajtását annak érdekében, hogy 

ágazat ismét megtalálja a kiegyensúlyozó 

szerepét a reálgazdaságban, és 

egyszersmind javulhasson a pénzügyi 

piacok felügyeletének minősége; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/15 

Módosítás  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. kiemeli, hogy a munkaerő-piaci 

reformok összefüggésében is komolyabban 

kell beruházni a humántőkébe, nevezetesen 

az oktatásba és az innovációba; rámutat 

különösen arra, hogy javítani kell a 

nemzeti oktatási, szakképzési és az egész 

életen át tartó tanulást szolgáló 

rendszereket, és hozzá kell azokat igazítani 

az uniós munkaerőpiac új készség- és 

tudásigényeihez; hangsúlyozza, hogy 

mindez lehetővé teszi az innovációt, ami a 

növekedés, a termelékenység és a 

versenyképesség kulcsfontosságú motorja; 

ezzel összefüggésben felszólítja a 

tagállamokat, hogy javítsák az állami 

beruházások termelékenységét, 

11. kiemeli, hogy a munkaerő-piaci 

reformok összefüggésében is komolyabban 

kell beruházni a humántőkébe, nevezetesen 

az oktatásba és az innovációba; rámutat 

különösen arra, hogy javítani kell a 

nemzeti oktatási, szakképzési és az egész 

életen át tartó tanulást szolgáló 

rendszereket, és hozzá kell azokat igazítani 

az uniós munkaerőpiac új készség- és 

tudásigényeihez; hangsúlyozza, hogy 

mindez lehetővé teszi az innovációt, ami a 

növekedés, a termelékenység és a 

versenyképesség kulcsfontosságú motorja; 

sürgeti ennek érdekében, hogy a 

közpénzekből származó 

termelőberuházásokat azonnal 

mentesítsék a költségvetési szabályok alól; 
ezzel összefüggésben felszólítja a 

tagállamokat, hogy javítsák az állami 

beruházások termelékenységét, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/16 

Módosítás  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

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, egy kevésbé 

szegmentált és ellenállóképes 

munkaerőpiac létrehozásával; kiemeli a 

fenntartható és hatékony jóléti rendszerek, 

valamint a  megfelelő nemzeti szintű 

jövedelemtámogatási mechanizmusok 

fontosságát a szegénység és a társadalmi 

kirekesztettség elleni küzdelemben; 

emlékeztet arra, hogy a nyugdíjrendszerek 

fenntarthatóságának fontos tényezője a 

magas foglalkoztatási ráta biztosítása; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/18 

Módosítás  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

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. aggasztónak a Bizottság által az 

euróövezet gazdaságpolitikájára vonatkozó 

ajánlást, amely az EMU és a politikai 

koordináció további elmélyítésének az öt 

elnök jelentése nyomán létrehozott eszköze 

lenne, tekintettel a  valutaövezet 

optimálistól igen távoli közös fizetőeszköze 

által generált jelentős gazdasági 

torzulásokra és egyensúlyhiányra; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/19 

Módosítás  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  25a. emlékeztet rá, hogy az euró 

aszimmetrikus hatást gyakorol az egyes 

gazdaságokra: a gyengébb gazdaságok 

kénytelenek aránytalanul magas 

kiigazítási költségeket viselni a 

gazdaságukhoz képest túlértékelt 

fizetőeszköz miatt, míg az erősebb 

gazdaságok exportja tovább bővül, és 

káros külső többletet halmoznak fel a 

fizetőeszköz alulértékeltsége miatt; 

kiemeli, hogy milyen szerepet játszott a 

közös fizetőeszköz a nem fenntartható 

makroökonómiai egyensúlyhiány 

kialakulásában és az országok közötti 

strukturális különbségek növekedésében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/20 

Módosítás  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  26a. sürgeti a Bizottságot, hogy aktiválja a 

makrogazdasági egyensúlyhiány 

kezelésére szolgáló eljárás korrekciós ágát 

annak érdekében, hogy megfelelően 

lehessen kezelni az euróövezet 

magországaiban, nevezetesen 

Németországban és Hollandiában 

kialakult túlzott folyófizetésimérleg-

többleteket; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/21 

Módosítás  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  28a. sajnálatosnak tartja, hogy a 

kiigazítás terhe jórészt a deficittel küzdő 

országokra hárul, amelyek eddig is 

elszenvedték a belső leértékeléshez és a 

költségvetési konszolidációs politikákhoz 

kapcsolódó káros hatásokat, hiszen a 

többlettel rendelkező országok továbbra is 

folyófizetésimérleg-többleteket halmoznak 

fel, ezáltal fokozva az euróövezeten belüli 

egyensúlyhiányt és különbségeket;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.2.2016 A8-0030/22 

Módosítás  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. évi éves növekedési jelentés 

2015/2285(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. tudomásul veszi az Európai Tanács 

gazdasági és monetáris unióval kapcsolatos 

2015. decemberi következtetéseit, és 

felhívja a Bizottságot, hogy mielőbb kezdje 

meg a hosszabb távú intézkedések 

előkészítését;  

32. tudomásul veszi az Európai Tanács 

gazdasági és monetáris unióval kapcsolatos 

2015. decemberi következtetéseit, és 

felhívja a Bizottságot, hogy mielőbb kezdje 

meg a hosszabb távú intézkedések 

előkészítését; ezzel összefüggésben kéri 

annak megfontolását, hogy demokratikus 

kilépési és kimaradási mechanizmusokat 

vezessenek be minden olyan ország 

számára, amely kívül akar maradni vagy 

ki akar lépni az EMU-ból; hangsúlyozza 

annak fontosságot, hogy intézményi 

szinten megfelelően fontolják meg egy, az 

euróövezet rendezett formában történő 

lebontására irányuló alternatív terv 

előkészítésének célszerűségét; 

Or. en 

 

 


