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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0047/1 

Módosítás  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. emlékeztet arra, hogy egyes 

tagállamoknak még mindig nagy 

folyófizetésimérleg-többletük van, amit az 

állami és magánberuházások fenntartására 

és a gazdasági növekedés fellendítésére 

lehetne fordítani; 

3.  emlékeztet arra, hogy egyes 

tagállamoknak még mindig tartósan nagy 

folyófizetésimérleg-többletük van, amely 

akadályozza a talpra állást és gátolja az 

euróövezet egyensúlyának helyreállítását; 

sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság 

soha nem alkalmazta a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 

keretében rendelkezésre álló, meglévő 

eszközöket ezen egyensúlyhiány 

kiigazítására; ennek kapcsán felszólítja a 

Bizottságot, hogy tegyen határozott és 

hatékony intézkedéseket a 

makrogazdasági egyensúlyhiány 

kezelésére szolgáló eljárás korrekciós 

ágának alkalmazása révén annak 

biztosítására, hogy a túlzott többleteket fel 

lehessen használni az állami és 

magánberuházások fenntartására és a 

gazdasági növekedés fellendítésére; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/2 

Módosítás  2 

Rosa D’Amato, Rolandas Paksas, Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. hangsúlyozza az állami 

beruházások fellendítésének fontosságát az 

EU-ban a közberuházások jelenlegi 

csökkenésének visszafordítása érdekében; 

sürgeti emellett a tőkepiaci unió 

kiteljesedését az egységes piacon történő 

magánberuházások fellendítése 

érdekében; úgy véli, hogy tovább kell 

javítani a magánberuházásokra vonatkozó 

szabályozási keretet; 

5. hangsúlyozza az állami 

beruházások fellendítésének fontosságát az 

EU tagállamaiban, különösen a kisebb 

költségvetési mozgástérrel rendelkező 

országokban, a megszorító politikák 

aggregált keresletre és foglalkoztatásra 

gyakorolt negatív hatásának enyhítése 
érdekében; sürgeti ennek érdekében, hogy 

a közfinanszírozású termelőberuházások 

mentesüljenek a költségvetési hiányra és 

az államadósságra vonatkozó számítások 

alól; úgy véli, hogy tovább kell javítani a 

magánberuházásokra vonatkozó 

szabályozási keretet; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/3 

Módosítás  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

2017/2226(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  26a. ebben az összefüggésben ellenzi a 

költségvetési paktumnak az uniós jogi 

keretbe javasolt beépítését, és felszólítja a 

tagállamokat, hogy töröljék el ezt a 

megállapodást, mivel az káros 

beavatkozásnak minősülne mind a 

tagállamok önálló költségvetési politika 

folytatására való képességére, mind pedig 

demokratikus alkotmányukra nézve; 

alternatív megközelítést szorgalmaz az 

európai integráció tekintetében, amelyet a 

tagállamok különböző igényeihez és 

körülményeihez kell igazítani; 

Or. en 

 

 


