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16.10.2020 A9-0193/4

Módosítás 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2020
Joachim Schuster
Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája
(2020/2078(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. üdvözli az Európai Tanácsnak az 
európai helyreállítási tervre vonatkozó 
következtetéseit, valamint a 750 milliárd 
EUR összegű, kötvények Bizottság általi 
kibocsátását és új saját forrásokat magában 
foglaló NGEU eszközt; emlékeztet 
azonban arra, hogy a Parlament sokkal 
nagyobb beruházási ösztönzést kért a 
Covid-19 válság kezeléséhez, és elismeri, 
hogy további intézkedésekre van szükség a 
hatalmas gazdasági és társadalmi 
különbségek kialakulásának megelőzése, 
valamint az EU hosszú távú szociális és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése 
érdekében;

8. üdvözli az Európai Tanácsnak az 
európai helyreállítási tervre vonatkozó 
következtetéseit, valamint a 750 milliárd 
EUR összegű, kötvények Bizottság általi 
kibocsátását és új saját forrásokat magában 
foglaló NGEU eszközt; emlékeztet 
azonban arra, hogy a Parlament sokkal 
nagyobb beruházási ösztönzést kért a 
Covid-19 válság kezeléséhez, és elismeri, 
hogy további intézkedésekre van szükség a 
hatalmas gazdasági és társadalmi 
különbségek kialakulásának megelőzése, 
valamint az EU hosszú távú szociális és 
környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése 
érdekében; megállapítja, hogy a Next 
Generation EU eszköz keretében a 
Bizottság 750 milliárd EUR összegű 
adósságának visszafizetésére három 
lehetséges alternatíva egyikének 
megfelelően kerül majd sor, és a Bizottság 
elnöke kijelentette, hogy előnyben 
részesítené, ha az EU a jövőben új saját 
forrásokhoz jutna, például digitális adó, 
szén-dioxid-vám, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer bővítése 
és a nagy multinacionális vállalatokra 
kivetett adó révén; aggodalmának ad 
hangot amiatt, hogy nehéz lesz jelentős új 
saját forrásokhoz jutni a Szerződés oly 
módon történő módosítása nélkül, amely 
az adózásra vonatkozóan megszünteti az 
egyhangú szavazást előíró szabályt a 
Tanácsban, ahol számos haladó szellemű, 
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adózással összefüggő javaslat elbukott 
vagy elakadt a Parlament által korábban 
adóparadicsomként említett uniós 
tagállamok ellenkezése miatt; komoly 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 
visszafizetés másik két alternatívája 
növelni fogja a tagállamok 
államadósságának mértékét, és a 
forrásokat a jövőbeli uniós 
költségvetéseken keresztül fizetik majd 
vissza vagy a tagállami hozzájárulások 
növelése, vagy a programok 
finanszírozásának csökkentése révén, ami 
azt jelenti, hogy a helyreállítási alapok 
vagy növelni fogják a tagállamok 
államadósságát, vagy csökkenteni fogják 
a polgárok javát szolgáló források és 
szolgáltatások szintjét;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/hu/mee
tings/european-council/2020/07/17-21/

21 https://www.consilium.europa.eu/hu/mee
tings/european-council/2020/07/17-21/

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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16.10.2020 A9-0193/5

Módosítás 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2020
Joachim Schuster
Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája
(2020/2078(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. anticiklikus költségvetési politikát 
szorgalmaz az Unióban és a 
tagállamokban, valamint támogatja a GDP-
arányos államadósság csökkentését, 
továbbá hogy a gazdasági fellendülés során 
az EU növekedési szakaszaiban a nemzeti 
költségvetéseket hozzák egyensúlyi vagy 
enyhe többletet mutató helyzetbe, hogy 
hatékonyan lehessen reagálni a jövőbeli 
kihívásokra és szavatolni lehessen az 
euróövezet stabilitását. a Bizottságot és a 
Tanácsot mindazonáltal felhívja, hogy ne 
ismételjék meg a gazdasági válságra adott 
válaszlépések múltbeli hibáit; 

19. anticiklikus költségvetési politikát 
szorgalmaz az Unióban és a 
tagállamokban, valamint támogatja a GDP-
arányos államadósság csökkentését, 
továbbá hogy a gazdasági fellendülés során 
az EU növekedési szakaszaiban a nemzeti 
költségvetéseket hozzák egyensúlyi vagy 
enyhe többletet mutató helyzetbe, hogy 
hatékonyan lehessen reagálni a jövőbeli 
kihívásokra és szavatolni lehessen az 
euróövezet stabilitását. a Bizottságot és a 
Tanácsot mindazonáltal felhívja, hogy ne 
ismételjék meg a gazdasági válságra adott 
válaszlépések múltbeli hibáit; 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
„expanzív megszorítások” elméletének 
módszertanát és megállapításait ért 
határozott bírálatok ellenére a Bizottság 
erőteljesen erre az elméletre támaszkodik 
2009 óta; megállapítja, hogy az elméletet 
cáfoló bizonyítékok széles köre igazolja, 
hogy a megszorítások általában a GDP 
gyengébb növekedéséhez, magasabb 
munkanélküliséghez és nyomott 
kereslethez vezetnek; tudomásul veszi az 
IMF akkori vezető közgazdászának 2013-
as megállapítását, miszerint minden 
dollár, amellyel a kormányok 
csökkentették költségvetésüket, 1,50 USD-
vel csökkentette a gazdasági teljesítményt; 
felhívja az uniós intézményeket és 
döntéshozókat, hogy ismerjék el azokat a 
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bizonyítékokat, amelyek szerint a 
közkiadások csökkentése gazdaságszűkítő 
hatással jár, és utasítsák el ezt a 
megközelítést a világjárvány miatti 
korlátozó intézkedések utáni helyreállítás 
során;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/6

Módosítás 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2020
Joachim Schuster
Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája
(2020/2078(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. aggasztja a Covid19-válságnak az 
államháztartási hiányra és a magánszektor 
adósságállományára gyakorolt, az 
euróövezetben és az Unióban –
 kiváltképpen pedig a világjárvány 
kedvezőtlen hatásai előtt is magas 
államadósággal rendelkezett 
tagállamokban – jelentkező jelentős, de 
egyenetlen negatív hatása, amely tovább 
súlyosbítja a világjárvány és/vagy a 
korábban fennálló magas államadósság 
által különösen sújtott tagállamok 
helyzetét; olyan megoldást szorgalmaz, 
amely garantálja az államadósság 
fenntarthatóságát; mindezek fényében úgy 
véli, hogy az Európai Bizottság 
kötvénykibocsátása fontos lépés a 
jelenlegi válságban;

20. aggasztja a Covid19-válságnak az 
államháztartási hiányra és a magánszektor 
adósságállományára gyakorolt, az 
euróövezetben és az Unióban –
 kiváltképpen pedig a világjárvány 
kedvezőtlen hatásai előtt is magas 
államadósággal rendelkezett 
tagállamokban – jelentkező jelentős, de 
egyenetlen negatív hatása, amely tovább 
súlyosbítja a világjárvány és/vagy a 
korábban fennálló magas államadósság 
által különösen sújtott tagállamok 
helyzetét; olyan megoldást szorgalmaz, 
amely garantálja az államadósság 
fenntarthatóságát; úgy véli, hogy ehhez 
vagy olyan módon strukturált közös 
kötvények bevezetésére van szükség, 
amelyek lehetővé tennék a kormányok 
számára, hogy a koronavírus által okozott 
egészségügyi és gazdasági válságokra 
adott válaszként oly módon költsenek, 
hogy az sem jelenleg, sem a jövőben nem 
növeli államadósságukat, és viszonylag 
alacsonyan tartja hitelfelvétel költségeit, 
vagy pedig lehetőség szerint el kell törölni 
az EKB által a PEPP keretében 
felvásárolt államadósságot, illetve az 
EKB-nak a nemzeti kormányzati 
számlákon jóvá kell írnia egy 
lakosságszámon alapuló összeget a 
pandémiával kapcsolatos kiadások 
közvetlen finanszírozása céljából;
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16.10.2020 A9-0193/7

Módosítás 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2020
Joachim Schuster
Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája
(2020/2078(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
az EU költségvetési és gazdaságpolitikai 
keretének felülvizsgálata az 
országspecifikus ajánlások szempontjából 
testreszabott megoldásokkal szolgáljon 
ahhoz, hogy reagálni lehessen a tagállamok 
különböző szükségleteire; olyan 
szabályokat szorgalmaz, amelyek lehetővé 
teszik a költségvetési politika számára, 
hogy rövid távon körültekintően reagáljon 
a sokkhatásokra, és a költségvetési 
szabályokkal összhangban reális és 
észszerű időn belül mérsékelje a magas 
államadóssági arányokat, teret engedve 
ugyanakkor a megfelelő szintű 
közberuházásoknak, a fenntartható 
adópolitikáknak és a stabil kormányzati 
bevételeknek, valamint az állami 
infrastruktúra hosszú távú 
korszerűsítésének és erősítésének;

21. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 
az EU költségvetési és gazdaságpolitikai 
keretének felülvizsgálata az 
országspecifikus ajánlások szempontjából 
testreszabott megoldásokkal szolgáljon 
ahhoz, hogy reagálni lehessen a tagállamok 
különböző szükségleteire; olyan 
szabályokat szorgalmaz, amelyek lehetővé 
teszik a költségvetési politika számára, 
hogy rövid távon körültekintően reagáljon 
a sokkhatásokra, és a költségvetési 
szabályokkal összhangban reális és 
észszerű időn belül mérsékelje a magas 
államadóssági arányokat, teret engedve 
ugyanakkor a megfelelő szintű 
közberuházásoknak, a fenntartható 
adópolitikáknak és a stabil kormányzati 
bevételeknek, valamint az állami 
infrastruktúra hosszú távú 
korszerűsítésének és erősítésének; sürgeti 
a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ne 
térjenek vissza a globális pénzügyi válság 
és az államadósság-válság idején 
bevezetett megszorító politikákhoz; 
megállapítja, hogy ezeket a káros 
politikákat a Stabilitási és Növekedési 
Paktum, valamint a hatos csomag és a 
kettes csomag rögzíti, és hogy az e kerettel 
való szakításhoz jelentős jogszabály-
változtatásra lesz szükség;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/8

Módosítás 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2020
Joachim Schuster
Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája
(2020/2078(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24a. elutasítja az európai szemeszter 
javasolt szerepét a helyreállítási tervben; 
megjegyzi, hogy a Bizottság által a 
Stabilitási és Növekedési Paktum és a 
makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljárás keretében 
megfogalmazott országspecifikus 
ajánlások 2011 óta következetesen a 
közkiadások csökkentésére szólítanak fel, 
és megállapítja, hogy a Bizottság 
konkrétan a nyugdíjakat, az egészségügyi 
ellátást, a bérnövekedést, a munkahelyek 
biztonságát és a munkanélküliségi 
ellátásokat szemelte ki támadásainak 
célpontjául; véleménye szerint az uniós 
intézményeknek szakítaniuk kell ezekkel a 
szakpolitikai prioritásokkal; kéri az 
európai szemeszter folyamatának a 
helyreállítási tervtől való teljes 
elkülönítését;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Módosítás 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2020
Joachim Schuster
Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája
(2020/2078(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. támogatja a Bizottság azon 
bejelentését, hogy felülvizsgálja és az 
eredmények alapján kiigazítja az európai 
szemesztert annak érdekében, hogy az a 
helyreállítási intézkedések koordinációs 
eszközévé váljon; megjegyzi, hogy az 
európai szemeszter folyamatának 
biztosítania kell, hogy az uniós gazdasági 
kormányzás folyamatának működési 
alapjaként a költségvetési és 
gazdaságpolitikai koordináció szolgáljon, 
és adott esetben figyelembe kell vennie a 
szociális és környezetvédelmi politikai 
célkitűzéseket is; meggyőződése, hogy a 
tagállamok közötti tisztességtelen verseny 
elkerülése érdekében ennek ki kell 
terjednie az állami támogatásokra és 
adópolitikákra, valamint a költségvetési és 
szociális politikára, továbbá a munkaügyi 
kapcsolatokat szabályozó politikákra 
vonatkozó intézkedések fokozottabb 
koordinációjára is;

25. támogatja a Bizottság azon 
bejelentését, hogy felülvizsgálja és az 
eredmények alapján kiigazítja az európai 
szemesztert annak érdekében, hogy az a 
helyreállítási intézkedések koordinációs 
eszközévé váljon; megjegyzi, hogy az 
európai szemeszter folyamatának adott 
esetben figyelembe kell vennie a szociális 
és környezetvédelmi politikai 
célkitűzéseket; meggyőződése, hogy a 
tagállamok közötti tisztességtelen verseny 
elkerülése érdekében ennek ki kell 
terjednie az állami támogatásokra és 
adópolitikákra, valamint a költségvetési és 
szociális politikára, továbbá a munkaügyi 
kapcsolatokat szabályozó politikákra 
vonatkozó intézkedések fokozottabb 
koordinációjára is; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy az európai szemeszter 2011. 
évi bevezetése óta a Bizottság által az 
országspecifikus ajánlásokban kért 
konkrét szakpolitikai intézkedések a 
bérnövekedés korlátozására, a 
nyugdíjkorhatár emelésére, az állami 
tulajdonú vállalatok privatizálására, az 
egészségügyi ellátásra fordított állami 
kiadások csökkentésére, a munkaidő 
meghosszabbítására, a foglalkoztatás 
biztonságának csökkentésére és a szociális 
szolgáltatások finanszírozásának 
visszavágására összpontosítottak, és ezek 
mindegyike hozzájárult ahhoz, hogy az 
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államok, intézmények és magánszemélyek 
csak gyengébb válaszadásra legyenek 
képesek a Covid19-világjárvány 
kitörésével szemben; megállapítja, hogy a 
Bizottság az európai szemeszter 
folyamatán keresztül jelentősen túllépett 
hatáskörén azon közpolitikai területeket – 
például a nyugdíjakat és az egészségügyi 
ellátás biztosítását – illetően, amelyek az 
EUMSZ alapján jog szerint a tagállamok 
hatáskörébe tartoznak;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Módosítás 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2020
Joachim Schuster
Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája
(2020/2078(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25a. sürgeti a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy a makrogazdasági keret 
felülvizsgálatának folyamata során 
ismerjék el, hogy az 1990-es években az 
EU-ban uralkodó gazdasági feltételek 
jelentősen eltértek a jelenlegiektől; 
rámutat arra, hogy 1997-ben a hosszú 
távú kormányzati hitelek kamatlábai 
hozzávetőlegesen 5%-ot tettek ki, az EU-
ban a GDP-arányos államadósság 65–
70% volt, az euróövezet eredeti 11 tagja 
esetében az államadósság mediánja a 
GDP 60%-át tette ki, a GDP előrejelzett 
növekedési rátája évi 3% volt, az inflációt 
pedig 2%-ra jelezték előre; megállapítja, 
hogy e gazdasági feltételek mellett a GDP-
arányos államadósság 60%-on vagy az 
alatt tartása a GDP arányában kifejezett 
költségvetési hiány 3%-ra való 
korlátozását követelné meg a 
kormányoktól; ragaszkodik ahhoz, hogy 
amennyiben egy jövőbeli makrogazdasági 
keretben megállapodás születik bármilyen 
új célokról, azoknak az aktuális gazdasági 
realitásokat kell tükrözniük, és önkényes 
államadósság- és deficitcélok helyett az 
éghajlat-politikai és jóléti mutatókat kell 
követniük;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/11

Módosítás 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0193/2020
Joachim Schuster
Az euróövezet 2020. évi gazdaságpolitikája
(2020/2078(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
34 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

34. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a nemzetközi intézmények által 
javasolt azon új politikákat, amelyek 
egyfelől támogatják a klímasemleges 
gazdaságra való átállás társadalmi-
gazdasági hatásait enyhítő és a fenntartható 
növekedést előmozdító méltányos 
átmenetet, valamint hozzájárulnak annak 
finanszírozásához, másfelől pedig a 
világjárványt követő talpra állással 
összefüggő hatalmas költségek 
csökkentését, valamint a tagállamok 
államháztartásának helyreállítását 
hivatottak szolgálni; felhívja az uniós 
vezetőket és a Bizottságot, hogy hozzanak 
határozott döntéseket az új saját források 
egy olyan csomagjának mielőbbi 
bevezetése érdekében, amely tartalmazza a 
környezetvédelem megvalósításának és a 
tisztességes, fenntartható, versenyképes 
egységes piac kialakításának egyaránt 
kedvező uniós politikákból származó 
bevételeket, továbbá tegyék lehetővé a 
helyreállítási eszköz révén nyújtott 
kölcsönök visszafizetését már a következő 
többéves pénzügyi keret során; emlékeztet 
arra, hogy ezeket az új saját forrásokat a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2021-től 
be kell vezetni, és azoknak állandó 
forrásként kell szolgálniuk; ezzel 
összefüggésben felhívja a figyelmet a 
Parlamentnek az Európai Unió saját 
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forrásainak rendszeréről szóló tanácsi 
határozatra irányuló tervezetről szóló, 
2020. szeptember 16-i jogalkotási 
állásfoglalásában kifejtett álláspontjára, 
amely szerint be kell vezetni a saját 
források új kategóriáit;

forrásainak rendszeréről szóló tanácsi 
határozatra irányuló tervezetről szóló, 
2020. szeptember 16-i jogalkotási 
állásfoglalásában kifejtett álláspontjára, 
amely szerint be kell vezetni a saját 
források új kategóriáit25; sürgeti a Tanács 
német elnökségét, hogy érjen el gyors 
előrelépést annak érdekében, hogy 
sikerüljön egyetértést kialakítani az uniós 
pénzügyi tranzakciós adóval 
kapcsolatban, amelynek a származtatott 
ügyletekre vonatkozó adót kell magában 
foglalnia, majd haladéktalanul folytassa 
munkáját a technológiai óriásvállalatokra 
kivetendő uniós szintű digitális adóval, 
miután az OECD-szintű tárgyalásokon 
nem történt előrelépés;

_______________ _______________
25 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220. 25 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220.
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