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Módosítás  7 

Ernest Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak 

végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. üdvözli, hogy a Bizottság folyamatosan 

az ajánlások számát korlátozó 

megközelítést képvisel, továbbá üdvözli a 

Bizottság arra irányuló erőfeszítését, hogy 

ésszerűbbé tegye a szemesztert oly módon, 

hogy a következő 18 hónapra vonatkozó 

szakpolitikai célkitűzések 

meghatározásakor főként a 

makrogazdasági és társadalmi vonatkozású 

kulcsfontosságú prioritást élvező 

területekre összpontosít; megismétli, hogy 

ezáltal könnyebben megvalósítható az 

ajánlások átfogó és jelentőségteljes a 

meglévő gazdasági és szociális 

referenciaértékek alapján történő 

végrehajtása; hangsúlyozza, hogy az 

ajánlások számának csökkentésének 

ugyancsak a jobb tematikus 

összpontosításhoz kell vezetnie; 

hangsúlyozza, hogy a tagállamok közötti 

gazdasági egyenlőtlenségeket csökkenteni 

kell, és fokozni kell a tagállamok közötti 

konvergenciát; 

5. üdvözli, hogy a Bizottság folyamatosan 

az ajánlások számát korlátozó 

megközelítést képvisel, továbbá üdvözli a 

Bizottság arra irányuló erőfeszítését, hogy 

ésszerűbbé tegye a szemesztert oly módon, 

hogy a következő 18 hónapra vonatkozó 

szakpolitikai célkitűzések 

meghatározásakor főként a 

makrogazdasági és társadalmi vonatkozású 

kulcsfontosságú prioritást élvező 

területekre összpontosít; megismétli, hogy 

ezáltal könnyebben megvalósítható az 

ajánlások átfogó és jelentőségteljes, 

meglévő gazdasági és szociális 

referenciaértékek alapján történő 

végrehajtása; hangsúlyozza, hogy az 

ajánlások számának csökkentése 

valószínűleg ugyancsak a jobb tematikus 

összpontosításhoz vezet; sajnálatát fejezi 

ki amiatt, hogy a Parlament 2016. évi éves 

növekedési jelentésről szóló, 2016. február 

25-i állásfoglalásában megfogalmazott 

felhívás ellenére az országspecifikus 

ajánlásokban nem foglalkoztak a 

környezetvédelmi adóreformok 

kérdésével; hangsúlyozza, hogy a 

tagállamok közötti gazdasági 

egyenlőtlenségeket csökkenteni kell, és 

fokozni kell a tagállamok közötti 

konvergenciát; 
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Ernest Urtasun 
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10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. hangsúlyozza a Bizottság arra 

vonatkozó ajánlását, hogy három tagállam 

lépjen ki a túlzotthiány-eljárásból; egyetért 

a Bizottsággal abban, hogy a folyó fizetési 

mérlegekben észlelhető nagy és 

következetes többletek azt mutatják, hogy 

egyértelműen szükséges ösztönözni a 

keresletet és a beruházást – különösen a 

hosszú távú beruházást – a közlekedés és 

kommunikáció, a digitális gazdaság, az 

oktatás, az innováció és a kutatás, az 

éghajlatváltozás, az energiaügy, a 

környezetvédelem és az elöregedő 

népesség területén jelentkező jövőbeli 

kihívásokkal való sikeres megbirkózás 

érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 

továbbra is ösztönözze a felelősségteljes és 

fenntartható költségvetési politikákat, 

amelyek valamennyi tagállamban 

megalapozzák a növekedést és a gazdasági 

talpraállást, továbbá támogassa a 

fenntartható és szociálisan 

kiegyensúlyozott strukturális reformokat; 

10. hangsúlyozza a Bizottság arra 

vonatkozó ajánlását, hogy három tagállam 

lépjen ki a túlzotthiány-eljárásból; egyetért 

a Bizottsággal abban, hogy a folyó fizetési 

mérlegekben észlelhető nagy és 

következetes többletek azt mutatják, hogy 

egyértelműen szükséges ösztönözni a 

keresletet és a beruházást – különösen a 

hosszú távú beruházást – a közlekedés és 

kommunikáció, a digitális gazdaság, az 

oktatás, az innováció és a kutatás, az 

éghajlatváltozás, az energiaügy, a 

környezetvédelem és az elöregedő 

népesség területén jelentkező jövőbeli 

kihívásokkal való sikeres megbirkózás 

érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 

továbbra is ösztönözze a felelősségteljes és 

fenntartható költségvetési politikákat, 

amelyek valamennyi tagállamban 

megalapozzák a növekedést és a gazdasági 

talpraállást, továbbá támogassa a 

fenntartható és szociálisan 

kiegyensúlyozott strukturális reformokat; 

aggodalommal jegyzi meg, hogy a 2016-os 

országspecifikus ajánlásokban nem 

hivatkoznak az euróövezet összesített 

költségvetési irányvonalára és a 

költségvetési mozgástérre; 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. megjegyzi, hogy további intézkedések 

szükségesek a vállalkozások, kiváltképpen 

a kkv-k pénzügyi lehetőségeinek 

gyarapítása és a nemteljesítő hiteleknek az 

euróövezetben, az uniós jogszabályokkal 

összhangban történő csökkentése 

érdekében, egészségesebbé téve a bankok 

mérlegeit, és ezáltal növelve azon 

képességüket, hogy a reálgazdaságnak 

kölcsönöket nyújtsanak; hangsúlyozza a 

bankunió lépésről lépésre történő 

kiteljesítésének, valamint a tőkepiaci unió 

kialakításának fontosságát annak 

érdekében, hogy biztos környezet jöjjön 

létre a beruházáshoz és a növekedéshez, és 

ne töredezzen szét az euróövezet pénzügyi 

piaca; 

11. megjegyzi, hogy további intézkedések 

szükségesek a vállalkozások, kiváltképpen 

a kkv-k pénzügyi lehetőségeinek 

gyarapítása és a nemteljesítő hiteleknek az 

euróövezetben, az uniós jogszabályokkal 

összhangban történő csökkentése 

érdekében, egészségesebbé téve a bankok 

mérlegeit, és ezáltal növelve azon 

képességüket, hogy a reálgazdaságnak 

kölcsönöket nyújtsanak; hangsúlyozza a 

bankunió lépésről lépésre történő 

kiteljesítésének – ideértve az európai 

betétbiztosítási rendszer létrehozása felé 

tett lépéseket is – , valamint a tőkepiaci 

unió kialakításának fontosságát annak 

érdekében, hogy biztos környezet jöjjön 

létre a beruházáshoz és a növekedéshez, és 

ne töredezzen szét az euróövezet pénzügyi 

piaca; 

Or. en 
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12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. hangsúlyozza, hogy a beruházások 

mértéke mindeddig elmaradt a kívánatos 

szinttől és nem vezetett fenntartható és 

inkluzív növekedéshez az EU-ban, és nem 

járult hozzá az üzleti környezet javításához 

sem; úgy véli, hogy az uniós növekedés 

javítása érdekében, a stabilitási és 

növekedési paktumban, többek között 

annak rugalmassági záradékaiban 

lefektetett szabályokkal összhangban a 

monetáris politikát megfelelő 

adópolitikáknak kell kísérniük; megjegyzi, 

hogy szubnacionális kormányzati szinten a 

beruházások az utóbbi években erőteljesen 

csökkentek, de a közberuházásoknak még 

így is mintegy 60%-át teszik ki az EU-ban; 

hangsúlyozza, hogy az olyan 

beruházáspolitikai eszközök, mint például 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

(ESBA) és az európai strukturális és 

beruházási alapok felhasználását 

megfelelően ötvözni kell és biztosítani kell 

ezek egymást kiegészítő jellegét annak 

érdekében, hogy a magánbefektetők 

részéről további források bevonása révén 

növelni lehessen az uniós források 

felhasználásából származó hozzáadott 

értéket; hangsúlyozza ezért, hogy a szóban 

forgó strukturális reform projektjének 

összeállításakor a strukturálisreform-

12. hangsúlyozza, hogy a beruházások 

mértéke mindeddig elmaradt a kívánatos 

szinttől és nem vezetett fenntartható és 

inkluzív növekedéshez az EU-ban, és nem 

járult hozzá az üzleti környezet javításához 

sem; úgy véli, hogy az uniós növekedés 

javítása érdekében a stabilitási és 

növekedési paktumban – többek között 

annak rugalmassági záradékaiban – 

lefektetett szabályokkal összhangban a 

monetáris politikát megfelelő 

adópolitikáknak kell kísérniük; megjegyzi, 

hogy szubnacionális kormányzati szinten a 

beruházások az utóbbi években erőteljesen 

csökkentek, de a közberuházásoknak még 

így is mintegy 60%-át teszik ki az EU-ban; 

hangsúlyozza, hogy az olyan 

beruházáspolitikai eszközök, mint például 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

(ESBA) és az európai strukturális és 

beruházási alapok felhasználását 

megfelelően ötvözni kell és biztosítani kell 

ezek egymást kiegészítő jellegét annak 

érdekében, hogy a magánbefektetők 

részéről további források bevonása révén 

növelni lehessen az uniós források 

felhasználásából származó hozzáadott 

értéket; hangsúlyozza ezért, hogy a szóban 

forgó strukturális reform projektjének 

összeállításakor a strukturálisreform-
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támogató programba be kell vonni a helyi 

és a regionális hatóságokat; 

támogató programba be kell vonni a helyi 

és a regionális hatóságokat; hangsúlyozza, 

hogy csak annak eredményeként 

alakítható ki alkalmazkodóbb 

költségvetési irányvonal, ha nő a belső 

kereslet a többlettel rendelkező 

országokban, ami alapvető fontosságú 

nem csak az országspecifikus 

ajánlásoknak való megfelelés érdekében, 

hanem annak érdekében is, hogy 

koherens és együttműködő 

makrogazdasági politikát valósítsunk meg 

az Európai Unióban; 

Or. en 
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17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza, hogy el kell kerülni, 

hogy a munkát túlzott adóterhekkel sújtsák, 

mivel a túlzott mértékű adók visszafogják 

az inaktívak, a munkanélküliek, a második 

keresők és alacsony keresettel rendelkezők 

munkaerő-piacra való visszatérését segítő 

ösztönzőket; 

17. hangsúlyozza, hogy el kell kerülni, 

hogy a munkát túlzott adóterhekkel sújtsák, 

valamint hogy az adóztatásnak egyéb 

források – például a környezetszennyezés 

adóztatása – felé kell eltolódnia, mivel a 

túlzott mértékű adók visszafogják az 

inaktívak, a munkanélküliek, a második 

keresők és alacsony keresettel rendelkezők 

munkaerőpiacra való visszatérését segítő 

ösztönzőket; 

Or. en 

 

 


