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Módosítás 7
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
2 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a Bizottság egy európai 
gazdasági és pénzügyminiszterre 
vonatkozó közleményére;

Or. en

Módosítás 8
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az euróövezet költségvetési 
kapacitásáról szóló Böge/Berès-
jelentésre1a,
_________________
1a (2015/2344(INI))

Or. en

Módosítás 9
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 
gazdaságpolitikájának összehangolása 
közös érdekű ügy. Az euróövezeti 
tagállamoknak különös érdeke és 
felelőssége, hogy – a Tanács által 

(1) A tagállamok 
gazdaságpolitikájának összehangolása 
közös érdekű ügy. Az euróövezeti 
tagállamoknak különös érdeke és 
felelőssége, hogy – az uniós intézmények 
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megfogalmazott átfogó iránymutatással 
összefüggésben – olyan gazdaságpolitikát 
folytassanak, amely előmozdítja a 
gazdasági és monetáris unió megfelelő 
működését, továbbá, hogy elkerüljék az 
olyan szakpolitikákat, amelyek ezt 
veszélyeztetik.

által megfogalmazott átfogó 
iránymutatással összefüggésben – olyan 
gazdaságpolitikát folytassanak, amely 
előmozdítja a gazdasági és monetáris unió 
megfelelő működését, továbbá, hogy 
elkerüljék az olyan szakpolitikákat, 
amelyek ezt veszélyeztetik.

Or. en

Módosítás 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az euróövezet létrehozása óta 
olyan országokból áll, melyek gazdasági, 
adóügyi és szociális kérdésekkel 
kapcsolatos megközelítése jelentősen eltér 
egymástól, ami súlyosan aláásta annak 
hatékonyságát. Ezek az eltérések arra 
kényszerítik az Uniót, hogy tagállamai 
nemzeti szuverenitását megnyirbáló jogi 
aktusokat fogadjon el, ilyen például ez a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz is. 

Or. fr

Módosítás 11
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági és monetáris unió 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében az euróövezeti tagállamoknak 
intézkedéseket kell tenniük, hogy 
célirányos strukturális reformok és 

(2) A gazdasági és monetáris unió 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében az euróövezeti tagállamoknak 
intézkedéseket kell tenniük, hogy 
célirányos strukturális reformok és 
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beruházások révén megerősítsék 
gazdaságaik ellenálló képességét. A 2018. 
decemberi euróövezeti csúcstalálkozón az 
eurócsoport megbízást kapott, hogy 
foglalkozzon az euróövezet 
konvergenciáját és versenyképességét 
szolgáló költségvetési eszköz 
kialakításával, megvalósítási módjaival és 
időzítésével. Annak biztosításához, hogy a 
tagállamok következetes, koherens és jól 
összehangolt módon hajtsák végre a 
strukturális reformokat és beruházásokat, 
olyan irányítási keretet kell létrehozni, 
amely lehetővé teszi a Tanács számára, 
hogy stratégiai irányvonalakat határozzon 
meg a tagállamok által az euróövezeten 
belül végrehajtandó reform- és beruházási 
prioritásokkal kapcsolatban. Ez a keret 
megerősítené a konvergenciát és 
versenyképességet az euróövezetben. A 
Tanácsnak országspecifikus 
iránymutatást is kell adnia az euróövezeti 
tagállamok konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközzel támogatható egyedi reform- és 
beruházási célkitűzéseihez. Mivel ez a 
keret kifejezetten az euróövezeti 
tagállamokra vonatkozik, csak a Tanács e 
tagállamokat képviselő tagjai vehetnek 
részt a rendelettel kapcsolatos szavazásban.

beruházások révén megerősítsék 
gazdaságaik ellenálló képességét. A 2018. 
decemberi euróövezeti csúcstalálkozón az 
eurócsoport megbízást kapott, hogy 
foglalkozzon az euróövezet 
konvergenciáját és versenyképességét 
szolgáló költségvetési eszköz 
kialakításával, megvalósítási módjaival és 
időzítésével. Annak biztosításához, hogy a 
tagállamok következetes, koherens és jól 
összehangolt módon hajtsák végre a 
strukturális reformokat és beruházásokat, 
olyan irányítási keretet kell létrehozni, 
amely lehetővé teszi a Tanács számára, 
hogy stratégiai irányvonalakat határozzon 
meg a tagállamok által az euróövezeten 
belül végrehajtandó reform- és beruházási 
prioritásokkal kapcsolatban. Ez a keret 
megerősítené a konvergenciát és 
versenyképességet az euróövezetben. 
Mivel ez a keret kifejezetten az euróövezeti 
tagállamokra vonatkozik, csak a Tanács e 
tagállamokat képviselő tagjai vehetnek 
részt a rendelettel kapcsolatos szavazásban.

Or. en

Módosítás 12
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági és monetáris unió 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében az euróövezeti tagállamoknak 
intézkedéseket kell tenniük, hogy 
célirányos strukturális reformok és 
beruházások révén megerősítsék 

(2) A gazdasági és monetáris unió 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében az euróövezeti tagállamoknak 
intézkedéseket kell tenniük, 
hogy megerősítsék gazdaságaik ellenálló 
képességét. A 2018. decemberi euróövezeti 
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gazdaságaik ellenálló képességét. A 2018. 
decemberi euróövezeti csúcstalálkozón az 
eurócsoport megbízást kapott, hogy 
foglalkozzon az euróövezet 
konvergenciáját és versenyképességét 
szolgáló költségvetési eszköz 
kialakításával, megvalósítási módjaival és 
időzítésével. Annak biztosításához, hogy a 
tagállamok következetes, koherens és jól 
összehangolt módon hajtsák végre a 
strukturális reformokat és beruházásokat, 
olyan irányítási keretet kell létrehozni, 
amely lehetővé teszi a Tanács számára, 
hogy stratégiai irányvonalakat határozzon 
meg a tagállamok által az euróövezeten 
belül végrehajtandó reform- és beruházási 
prioritásokkal kapcsolatban. Ez a keret 
megerősítené a konvergenciát és 
versenyképességet az euróövezetben. A 
Tanácsnak országspecifikus 
iránymutatást is kell adnia az euróövezeti 
tagállamok konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközzel támogatható egyedi reform- és 
beruházási célkitűzéseihez. Mivel ez a 
keret kifejezetten az euróövezeti 
tagállamokra vonatkozik, csak a Tanács e 
tagállamokat képviselő tagjai vehetnek 
részt a rendelettel kapcsolatos szavazásban.

csúcstalálkozón az eurócsoport megbízást 
kapott, hogy foglalkozzon az euróövezet 
konvergenciáját és versenyképességét 
szolgáló költségvetési eszköz 
kialakításával, megvalósítási módjaival és 
időzítésével. Annak biztosításához, hogy a 
tagállamok következetes, koherens és jól 
összehangolt módon reformálják meg és 
fektessenek be gazdaságaikba, olyan 
irányítási keretet kell létrehozni, amely 
lehetővé teszi az Európai Parlament és a 
Tanács számára, hogy stratégiai 
irányvonalakat határozzon meg az 
euróövezeten belül a tagállamok által a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
végrehajtandó reform- és beruházási 
prioritásokra vonatkozóan. Ez a keret 
megerősítené a konvergenciát és a 
versenyképességet az euróövezetben. 
Valamennyi európai parlamenti képviselő, 
de csak a Tanács e tagállamokat képviselő 
tagjai vehetnek részt a rendelettel 
kapcsolatos szavazásban.

Or. en

Módosítás 13
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági és monetáris unió 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében az euróövezeti tagállamoknak 
intézkedéseket kell tenniük, hogy 
célirányos strukturális reformok és 
beruházások révén megerősítsék 
gazdaságaik ellenálló képességét. A 2018. 
decemberi euróövezeti csúcstalálkozón az 

(2) A gazdasági és monetáris unió 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében az euróövezeti tagállamoknak 
intézkedéseket kell tenniük, hogy 
célirányos strukturális reformok és 
beruházások révén megerősítsék 
gazdaságaik ellenálló képességét. A 2018. 
decemberi euróövezeti csúcstalálkozón az 
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eurócsoport megbízást kapott, hogy 
foglalkozzon az euróövezet 
konvergenciáját és versenyképességét 
szolgáló költségvetési eszköz 
kialakításával, megvalósítási módjaival és 
időzítésével. Annak biztosításához, hogy a 
tagállamok következetes, koherens és jól 
összehangolt módon hajtsák végre a 
strukturális reformokat és beruházásokat, 
olyan irányítási keretet kell létrehozni, 
amely lehetővé teszi a Tanács számára, 
hogy stratégiai irányvonalakat határozzon 
meg a tagállamok által az euróövezeten 
belül végrehajtandó reform- és beruházási 
prioritásokkal kapcsolatban. Ez a keret 
megerősítené a konvergenciát és 
versenyképességet az euróövezetben. A 
Tanácsnak országspecifikus iránymutatást 
is kell adnia az euróövezeti tagállamok 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközzel 
támogatható egyedi reform- és beruházási 
célkitűzéseihez. Mivel ez a keret 
kifejezetten az euróövezeti tagállamokra 
vonatkozik, csak a Tanács e tagállamokat 
képviselő tagjai vehetnek részt a rendelettel 
kapcsolatos szavazásban.

eurócsoport megbízást kapott, hogy 
foglalkozzon az euróövezet 
konvergenciáját és versenyképességét 
szolgáló költségvetési eszköz 
kialakításával, megvalósítási módjaival és 
időzítésével. Annak biztosításához, hogy a 
tagállamok következetes, koherens és jól 
összehangolt módon hajtsák végre a 
strukturális reformokat és beruházásokat, 
olyan irányítási keretet kell létrehozni, 
amely lehetővé teszi a Tanács számára, 
hogy stratégiai irányvonalakat határozzon 
meg a tagállamok által az euróövezeten 
belül végrehajtandó reform- és beruházási 
prioritásokkal kapcsolatban. Annak 
érdekében, hogy ez a keret megerősítse a 
konvergenciát és a versenyképességet az 
euróövezetben, ennek az eszköznek 
elsősorban az eszközben részt vevő 
legsérülékenyebb tagállamokat kell 
támogatnia. A Tanácsnak országspecifikus 
iránymutatást is kell adnia az euróövezeti 
tagállamok konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközzel támogatható egyedi reform- és 
beruházási célkitűzéseihez. Mivel ez a 
keret kifejezetten az euróövezeti 
tagállamokra vonatkozik, csak a Tanács e 
tagállamokat képviselő tagjai vehetnek 
részt a rendelettel kapcsolatos szavazásban.

Or. en

Módosítás 14
Luis Garicano, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azon tagállamoknak, amelyek 
pénzneme nem az euró, és amelyek részt 
vesznek az árfolyam-mechanizmusban 
(ERM-II), haladéktalanul tájékoztatniuk 
kell a Bizottságot arról, hogy a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközben vagy a 
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konvergencia- és reformtámogató 
eszközben kívánnak-e részt venni.

Or. en

Módosítás 15
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere a 
tagállamok nemzeti reformprioritásainak 
meghatározására és e prioritások 
végrehajtásának nyomon követésére 
szolgáló keret. E rendelet célja, hogy 
elősegítse az euróövezet egészére 
vonatkozó reform- és beruházási 
prioritások, valamint az egyes euróövezeti 
tagállamok reform- és beruházási 
célkitűzései közötti koherenciát, továbbá 
hogy biztosítsa azok összhangját az 
európai szemeszterrel.

törölve

Or. fr

Módosítás 16
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere a 
tagállamok nemzeti reformprioritásainak 
meghatározására és e prioritások 
végrehajtásának nyomon követésére 
szolgáló keret. E rendelet célja, hogy 
elősegítse az euróövezet egészére 
vonatkozó reform- és beruházási 

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere a 
tagállamok nemzeti reformprioritásainak 
meghatározására és e prioritások 
végrehajtásának nyomon követésére 
szolgáló keret. E rendelet célja, hogy 
elősegítse az euróövezet egészére 
vonatkozó reform- és beruházási 
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prioritások, valamint az egyes euróövezeti 
tagállamok reform- és beruházási 
célkitűzései közötti koherenciát, továbbá 
hogy biztosítsa azok összhangját az európai 
szemeszterrel.

prioritások, valamint az egyes euróövezeti 
tagállamok és az önkéntesen részt vevő 
ERM II-tagállamok reform- és beruházási 
célkitűzései közötti koherenciát, továbbá 
hogy biztosítsa azok összhangját az európai 
szemeszterrel.

Or. en

Módosítás 17
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere a 
tagállamok nemzeti reformprioritásainak 
meghatározására és e prioritások 
végrehajtásának nyomon követésére 
szolgáló keret. E rendelet célja, hogy 
elősegítse az euróövezet egészére 
vonatkozó reform- és beruházási 
prioritások, valamint az egyes euróövezeti 
tagállamok reform- és beruházási 
célkitűzései közötti koherenciát, továbbá 
hogy biztosítsa azok összhangját az 
európai szemeszterrel.

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere a 
tagállamok nemzeti reformprioritásainak 
meghatározására és e prioritások 
végrehajtásának nyomon követésére 
szolgáló keret. E rendelet célja, hogy 
elősegítse az euróövezet egészére 
vonatkozó reform- és beruházási 
prioritások, valamint az egyes euróövezeti 
tagállamok reform- és beruházási 
célkitűzései közötti koherenciát.

Or. en

Módosítás 18
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere a 
tagállamok nemzeti reformprioritásainak 
meghatározására és e prioritások 

(3) Az európai szemeszter 
összefüggésében a (4) 
preambulumbekezdésben említett reform- 
és beruházási prioritásokra vonatkozó 
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végrehajtásának nyomon követésére 
szolgáló keret. E rendelet célja, hogy 
elősegítse az euróövezet egészére 
vonatkozó reform- és beruházási 
prioritások, valamint az egyes euróövezeti 
tagállamok reform- és beruházási 
célkitűzései közötti koherenciát, továbbá 
hogy biztosítsa azok összhangját az 
európai szemeszterrel.

stratégiai irányvonalak az euróövezetre 
vonatkozó ajánlásokkal és a nemzeti 
reformprogramokkal együtt képezik a 
tagállamok nemzeti reformprioritásai 
meghatározásának keretét. E rendelet 
célja, hogy elősegítse az euróövezetre 
vonatkozó reform- és beruházási 
prioritások, valamint az európai 
szemeszter, a Párizsi Megállapodás és az 
Unió stratégiai politikái közötti 
koherenciát.

Or. en

Módosítás 19
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A gazdasági és monetáris unió 
jelenlegi szerkezete eredendően összetett. 
A gazdasági és monetáris unió 
hatékonyságának és demokratikus 
elszámoltathatóságának javítása 
érdekében a tagállamok megállapodnak 
egy európai gazdasági és 
pénzügyminiszteri poszt (az Unió 
pénzügyminisztere) létrehozásáról, aki az 
eurócsoport elnöki tisztét töltené be, 
felügyelné a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközt, és elnökölné az Európai 
Stabilitási Mechanizmus 
Kormányzótanácsát, és amelyet az 
Európai Valutaalap létrehozása révén 
integrálnának az Unió jogi keretébe. Az 
Unió pénzügyminisztere a Bizottság egyik 
alelnöke, és az Európai Parlamentnek 
tartozik elszámolással.

Or. en

Módosítás 20
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Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai szemeszter keretében 
országspecifikus ajánlások kerülnek 
előterjesztésre az Unión belüli 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
orvoslása érdekében. A tagállamok 
hatáskörébe tartozó kérdéseket érintő ezen 
ajánlások nemzeti politikai 
döntéshozatalba történő beillesztése 
semmi esetre sem lehet kötelező.

Or. fr

Módosítás 21
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Tanácsnak az euróövezet 
gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlás 
részeként évente stratégiai irányvonalakat 
kell megfogalmaznia az euróövezet 
reform- és beruházási prioritásaira 
vonatkozóan. A stratégiai irányvonalakat a 
Bizottság ajánlása alapján a Tanács 
minősített többséggel fogadja el, miután az 
eurócsoport megtárgyalta azokat a reform- 
és beruházási prioritásokat, amelyeknek a 
figyelembevételét a stratégiai irányvonalak 
kidolgozásakor fontosnak és megfelelőnek 
tartja. Az éves euróövezeti csúcstalálkozó 
is szerepet fog játszani az irányvonalak 
kialakításában.

(4) A(z) XXX-ben [RISP-rendelet] 
említett költségvetési eszköz elosztási 
folyamata céljából az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak évente 
közösen kell megfogalmaznia az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásaira vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat. A stratégiai 
irányvonalakat a Bizottság ajánlása alapján 
az Európai Parlament egyszerű 
többséggel és a Tanács minősített 
többséggel fogadja el, miután az Európai 
Parlament és a Tanács megfelelő szervei 
megtárgyalták azokat a reform- és 
beruházási prioritásokat, amelyeknek a 
figyelembevételét a stratégiai irányvonalak 
kidolgozásakor fontosnak és megfelelőnek 
tartják. A prioritásoknak biztosítaniuk kell 
az európai szemeszterrel, a Párizsi 
Megállapodással és a szociális pillérrel 
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való összhangot.

Or. en

Módosítás 22
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Tanácsnak az euróövezet 
gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlás 
részeként évente stratégiai irányvonalakat 
kell megfogalmaznia az euróövezet 
reform- és beruházási prioritásaira 
vonatkozóan. A stratégiai irányvonalakat a 
Bizottság ajánlása alapján a Tanács 
minősített többséggel fogadja el, miután az 
eurócsoport megtárgyalta azokat a 
reform- és beruházási prioritásokat, 
amelyeknek a figyelembevételét a 
stratégiai irányvonalak kidolgozásakor 
fontosnak és megfelelőnek tartja. Az éves 
euróövezeti csúcstalálkozó is szerepet fog 
játszani az irányvonalak kialakításában.

(4) A Tanácsnak az euróövezet 
gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlás 
részeként évente stratégiai irányvonalakat 
kell megfogalmaznia az euróövezet 
reform- és beruházási prioritásaira 
vonatkozóan. A stratégiai irányvonalakat a 
Bizottság ajánlása alapján a Tanács 
minősített többséggel fogadja el. Az 
euróövezeti csúcstalálkozónak és az 
euróövezeti csúcstalálkozó előkészítő 
szerveként az eurócsoportnak az 
euróövezeti ajánlásokra vonatkozó 
bizottsági ajánlás előterjesztése előtt 
általános vitát kell folytatnia az 
euróövezeti reformokra és beruházási 
prioritásokra vonatkozó stratégiai 
irányvonalakról.

Or. en

Módosítás 23
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Tanácsnak az euróövezet 
gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlás 
részeként évente stratégiai irányvonalakat 
kell megfogalmaznia az euróövezet 
reform- és beruházási prioritásaira 
vonatkozóan. A stratégiai irányvonalakat a 

(4) A Tanácsnak az euróövezet 
gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlás 
részeként évente stratégiai irányvonalakat 
kell megfogalmaznia az euróövezet 
reform- és beruházási prioritásaira 
vonatkozóan. A stratégiai irányvonalakat a 
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Bizottság ajánlása alapján a Tanács 
minősített többséggel fogadja el, miután az 
eurócsoport megtárgyalta azokat a reform- 
és beruházási prioritásokat, amelyeknek a 
figyelembevételét a stratégiai irányvonalak 
kidolgozásakor fontosnak és megfelelőnek 
tartja. Az éves euróövezeti csúcstalálkozó 
is szerepet fog játszani az irányvonalak 
kialakításában.

Bizottság ajánlása alapján a Tanács 
minősített többséggel fogadja el, miután az 
eurócsoport megtárgyalta azokat a reform- 
és beruházási prioritásokat, amelyeknek a 
figyelembevételét a stratégiai irányvonalak 
kidolgozásakor fontosnak és megfelelőnek 
tartja.

Or. en

Módosítás 24
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak biztosításához, hogy a 
stratégiai irányvonalak tükrözzék a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, a Bizottságnak – a 
stratégiai irányvonalakra vonatkozó 
ajánlásával párhuzamosan – az 
euróövezet gazdaságpolitikájára 
vonatkozó ajánlása részeként tájékoztatnia 
kell a Tanácsot arról, hogy a tagállamok az 
előző években milyen intézkedéseket 
hajtottak végre a stratégiai irányvonalak 
alapján.

(5) Annak biztosításához, hogy a 
stratégiai irányvonalak tükrözzék a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, a 
Bizottságnak tájékoztatnia kell a Tanácsot 
arról, hogy a tagállamok az előző években 
milyen intézkedéseket hajtottak végre a 
stratégiai irányvonalak alapján.

Or. fr

Módosítás 25
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) Annak biztosításához, hogy a 
stratégiai irányvonalak tükrözzék a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, a Bizottságnak – a 
stratégiai irányvonalakra vonatkozó 
ajánlásával párhuzamosan – az 
euróövezet gazdaságpolitikájára 
vonatkozó ajánlása részeként 
tájékoztatnia kell a Tanácsot arról, hogy a 
tagállamok az előző években milyen 
intézkedéseket hajtottak végre a stratégiai 
irányvonalak alapján.

(5) Annak biztosításához, hogy a 
stratégiai irányvonalak tükrözzék a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, a 
Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a 
tagállamok az előző években milyen 
intézkedéseket hajtottak végre a stratégiai 
irányvonalak alapján.

Or. en

Módosítás 26
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak biztosításához, hogy a 
stratégiai irányvonalak tükrözzék a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, a Bizottságnak – a 
stratégiai irányvonalakra vonatkozó 
ajánlásával párhuzamosan – az euróövezet 
gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlása 
részeként tájékoztatnia kell a Tanácsot 
arról, hogy a tagállamok az előző években 
milyen intézkedéseket hajtottak végre a 
stratégiai irányvonalak alapján.

(5) Annak biztosításához, hogy a 
stratégiai irányvonalak tükrözzék a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, a Bizottságnak – a 
stratégiai irányvonalakra vonatkozó 
ajánlásával párhuzamosan – az euróövezet 
gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlása 
részeként tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a 
tagállamok az előző években milyen 
intézkedéseket hajtottak végre a stratégiai 
irányvonalak alapján.

Or. en

Módosítás 27
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
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6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az euróövezeti tagállamok a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
reform- és beruházási csomagokra 
vonatkozó javaslatokat terjeszthetnek elő. 
E célból a Tanács ajánlást fogad el, 
amelyben országspecifikus iránymutatást 
ad azokra a reform- és beruházási 
célkitűzésekre vonatkozóan, amelyeket a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
támogatni lehet az euróövezeti 
tagállamokban. Ennek a tanácsi 
ajánlásnak összhangban kell állnia az e 
rendelet alapján elfogadott stratégiai 
irányvonalakkal, továbbá az egyidejűleg a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében elfogadott – és 
adott esetben előzőleg a Szerződések 
alapján létrehozott megfelelő 
bizottságokban megtárgyalt – 
országspecifikus ajánlásokkal. A tanácsi 
ajánlásnak adott esetben megfelelően 
figyelembe kell vennie a 472/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelet9vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban jóváhagyott makrogazdasági 
kiigazítási programot is.

(6) Az euróövezeti tagállamok a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
reform- és beruházási csomagokra 
vonatkozó javaslatokat terjeszthetnek elő. 
A reform- és beruházási csomagnak a 
nemzeti reformprogram mellett kell jelen 
lennie.

_________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
472/2013/EU rendelete (2013. május 21.) 
a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euróövezeti 
tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerősítéséről (HL L 
140., 2013.5.27., 1. o.).

Or. en

Módosítás 28
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az euróövezeti tagállamok a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
reform- és beruházási csomagokra 
vonatkozó javaslatokat terjeszthetnek elő. 
E célból a Tanács ajánlást fogad el, 
amelyben országspecifikus iránymutatást 
ad azokra a reform- és beruházási 
célkitűzésekre vonatkozóan, amelyeket a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
támogatni lehet az euróövezeti 
tagállamokban. Ennek a tanácsi 
ajánlásnak összhangban kell állnia az e 
rendelet alapján elfogadott stratégiai 
irányvonalakkal, továbbá az egyidejűleg a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében elfogadott – és 
adott esetben előzőleg a Szerződések 
alapján létrehozott megfelelő 
bizottságokban megtárgyalt – 
országspecifikus ajánlásokkal. A tanácsi 
ajánlásnak adott esetben megfelelően 
figyelembe kell vennie a 472/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelet9vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban jóváhagyott makrogazdasági 
kiigazítási programot is.

(6) A konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz céljából az euróövezetre vonatkozó 
ajánlások elfogadását követően az 
euróövezeti tagállamok a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz keretében reform- és beruházási 
csomagokra vonatkozó javaslatokat 
terjeszthetnek elő.

_________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
472/2013/EU rendelete (2013. május 21.) 
a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euróövezeti 
tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerősítéséről (HL L 
140., 2013.5.27., 1. o.).

Or. en

Módosítás 29
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Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az euróövezeti tagállamok a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
reform- és beruházási csomagokra 
vonatkozó javaslatokat terjeszthetnek elő. 
E célból a Tanács ajánlást fogad el, 
amelyben országspecifikus iránymutatást 
ad azokra a reform- és beruházási 
célkitűzésekre vonatkozóan, amelyeket a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
támogatni lehet az euróövezeti 
tagállamokban. Ennek a tanácsi 
ajánlásnak összhangban kell állnia az e 
rendelet alapján elfogadott stratégiai 
irányvonalakkal, továbbá az egyidejűleg a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében elfogadott – és 
adott esetben előzőleg a Szerződések 
alapján létrehozott megfelelő 
bizottságokban megtárgyalt – 
országspecifikus ajánlásokkal. A tanácsi 
ajánlásnak adott esetben megfelelően 
figyelembe kell vennie a 472/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelet9vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban jóváhagyott makrogazdasági 
kiigazítási programot is.

(6) Az euróövezeti tagállamok a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
reform- és beruházási csomagokra 
vonatkozó javaslatokat terjeszthetnek elő. 
E célból a Tanács ajánlást fogad el, 
amelyben országspecifikus iránymutatást 
ad azokra a reform- és beruházási 
célkitűzésekre vonatkozóan, amelyeket a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
támogatni lehet az euróövezeti 
tagállamokban.

_________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
472/2013/EU rendelete (2013. május 21.) 
a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euróövezeti 
tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerősítéséről (HL L 
140., 2013.5.27., 1. o.).

Or. fr
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Módosítás 30
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az euróövezeti tagállamok a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
reform- és beruházási csomagokra 
vonatkozó javaslatokat terjeszthetnek elő. 
E célból a Tanács ajánlást fogad el, 
amelyben országspecifikus iránymutatást 
ad azokra a reform- és beruházási 
célkitűzésekre vonatkozóan, amelyeket a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
támogatni lehet az euróövezeti 
tagállamokban. Ennek a tanácsi ajánlásnak 
összhangban kell állnia az e rendelet 
alapján elfogadott stratégiai 
irányvonalakkal, továbbá az egyidejűleg a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében elfogadott – és adott 
esetben előzőleg a Szerződések alapján 
létrehozott megfelelő bizottságokban 
megtárgyalt – országspecifikus 
ajánlásokkal. A tanácsi ajánlásnak adott 
esetben megfelelően figyelembe kell 
vennie a 472/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet9vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban jóváhagyott 
makrogazdasági kiigazítási programot is.

(6) Az euróövezeti tagállamok a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
reform- és beruházási csomagokra 
vonatkozó javaslatokat terjeszthetnek elő. 
E célból az Európai Parlament 
meghallgatását követően a Tanács ajánlást 
fogad el, amelyben országspecifikus 
iránymutatást ad azokra a reform- és 
beruházási célkitűzésekre vonatkozóan, 
amelyeket a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz keretében támogatni lehet az 
euróövezeti tagállamokban. Ennek a 
tanácsi ajánlásnak összhangban kell állnia 
az e rendelet alapján elfogadott stratégiai 
irányvonalakkal, továbbá az egyidejűleg a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében elfogadott – és adott 
esetben előzőleg a Szerződések alapján 
létrehozott megfelelő bizottságokban 
megtárgyalt – országspecifikus 
ajánlásokkal. A tanácsi ajánlásnak adott 
esetben megfelelően figyelembe kell 
vennie a 472/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet9 vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban jóváhagyott 
makrogazdasági kiigazítási programot is.

_________________ _________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
472/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a 
pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euróövezeti 
tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerősítéséről (HL L 
140., 2013.5.27., 1. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 
472/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a 
pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euróövezeti 
tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerősítéséről (HL L 
140., 2013.5.27., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 31
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az euróövezeti tagállamok reform- 
és beruházási célkitűzéseire vonatkozó 
országspecifikus iránymutatást 
tartalmazó, minősített többséggel 
elfogadott tanácsi ajánlásnak a Bizottság 
ajánlásán kell alapulnia. Ez a folyamat 
nem érintheti az euróövezeti tagállamok 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközben való 
részvételének önkéntes jellegét, és nem 
érinti a Bizottság fennálló előjogait az 
eszköz végrehajtása tekintetében.

törölve

Or. fr

Módosítás 32
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az euróövezeti tagállamok reform- 
és beruházási célkitűzéseire vonatkozó 
országspecifikus iránymutatást 
tartalmazó, minősített többséggel 
elfogadott tanácsi ajánlásnak a Bizottság 
ajánlásán kell alapulnia. Ez a folyamat 
nem érintheti az euróövezeti tagállamok 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközben való 
részvételének önkéntes jellegét, és nem 
érinti a Bizottság fennálló előjogait az 
eszköz végrehajtása tekintetében.

törölve

Or. en
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Módosítás 33
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az euróövezeti tagállamok reform- 
és beruházási célkitűzéseire vonatkozó 
országspecifikus iránymutatást 
tartalmazó, minősített többséggel 
elfogadott tanácsi ajánlásnak a Bizottság 
ajánlásán kell alapulnia. Ez a folyamat 
nem érintheti az euróövezeti tagállamok 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszközben való 
részvételének önkéntes jellegét, és nem 
érinti a Bizottság fennálló előjogait az 
eszköz végrehajtása tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 34
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az euróövezeti tagállamok reform- 
és beruházási célkitűzéseire vonatkozó 
országspecifikus iránymutatást tartalmazó, 
minősített többséggel elfogadott tanácsi 
ajánlásnak a Bizottság ajánlásán kell 
alapulnia. Ez a folyamat nem érintheti az 
euróövezeti tagállamok konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközben való részvételének önkéntes 
jellegét, és nem érinti a Bizottság fennálló 
előjogait az eszköz végrehajtása 
tekintetében.

(7) Az euróövezeti tagállamok reform- 
és beruházási célkitűzéseire vonatkozó 
országspecifikus iránymutatást tartalmazó, 
minősített többséggel elfogadott tanácsi 
ajánlásnak a Bizottság ajánlásán kell 
alapulnia. Ez a folyamat nem érintheti az 
euróövezeti tagállamok konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközben való részvételének önkéntes 
jellegét, és nem érinti a Bizottság fennálló 
előjogait az eszköz végrehajtása 
tekintetében. Az irányvonalnak 
összhangban kell állnia az átfogó uniós 
szakpolitikákkal.

Or. en
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Módosítás 35
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e rendeletben meghatározott 
irányítási kereten belül a Tanácsnak az 
euróövezet egészére vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat kell meghatároznia, 
továbbá országspecifikus iránymutatást 
kell adnia az egyes euróövezeti tagállamok 
reform- és beruházási csomagjainak 
célkitűzéseire vonatkozóan. A Bizottság az 
EUMSZ 317. cikke alapján hajtja végre az 
Unió költségvetését, amely magában 
foglalja a kiadási programok irányítását. A 
rendelet nem érintheti a Bizottság (EU) 
XXXX/XX rendelet szerinti hatásköreit a 
[reformtámogató programhoz tartozó] 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz tekintetében.

(8) Az e rendeletben meghatározott 
irányítási kereten belül a Tanácsnak az 
Európai Parlament illetékes bizottságának 
meghallgatása után az euróövezet 
egészére vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat kell meghatároznia, 
továbbá országspecifikus iránymutatást 
kell adnia az egyes euróövezeti tagállamok 
reform- és beruházási csomagjainak 
célkitűzéseire vonatkozóan. Az irányítási 
keretnek azt is biztosítania kell, hogy az 
eszköz összhangban legyen más uniós 
szakpolitikákkal. Mivel az uniós 
költségvetés részét képezné, összhangban 
kell állnia az átfogó uniós 
szakpolitikákkal, és meg kell felelnie a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 
a költségvetési ellenőrzés és a parlamenti 
elszámoltathatóság költségvetési elveinek 
és követelményeinek. A Bizottság az 
EUMSZ 317. cikke alapján hajtja végre az 
Unió költségvetését, amely magában 
foglalja a kiadási programok irányítását. A 
rendelet nem érintheti a Bizottság (EU) 
XXXX/XX rendelet szerinti hatásköreit a 
[reformtámogató programhoz tartozó] 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz tekintetében.

Or. en

Módosítás 36
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e rendeletben meghatározott 
irányítási kereten belül a Tanácsnak az 
euróövezet egészére vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat kell meghatároznia, 
továbbá országspecifikus iránymutatást 
kell adnia az egyes euróövezeti tagállamok 
reform- és beruházási csomagjainak 
célkitűzéseire vonatkozóan. A Bizottság az 
EUMSZ 317. cikke alapján hajtja végre az 
Unió költségvetését, amely magában 
foglalja a kiadási programok irányítását. A 
rendelet nem érintheti a Bizottság (EU) 
XXXX/XX rendelet szerinti hatásköreit a 
[reformtámogató programhoz tartozó] 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz tekintetében.

(8) A Bizottság az EUMSZ 317. cikke 
alapján hajtja végre az Unió költségvetését, 
amely magában foglalja a kiadási 
programok irányítását. A rendelet nem 
érintheti a Bizottság (EU) XXXX/XX 
rendelet szerinti hatásköreit a [reform- és 
beruházástámogató programhoz tartozó] 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz tekintetében.

Or. en

Módosítás 37
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e rendeletben meghatározott 
irányítási kereten belül a Tanácsnak az 
euróövezet egészére vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat kell meghatároznia, 
továbbá országspecifikus iránymutatást 
kell adnia az egyes euróövezeti tagállamok 
reform- és beruházási csomagjainak 
célkitűzéseire vonatkozóan. A Bizottság az 
EUMSZ 317. cikke alapján hajtja végre az 
Unió költségvetését, amely magában 
foglalja a kiadási programok irányítását. A 
rendelet nem érintheti a Bizottság (EU) 
XXXX/XX rendelet szerinti hatásköreit a 
[reformtámogató programhoz tartozó] 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz tekintetében.

(8) Az e rendeletben meghatározott 
irányítási kereten belül a Tanácsnak az 
euróövezetre vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat kell meghatároznia a 
reform- és beruházási prioritások 
tekintetében.  A Bizottság az EUMSZ 317. 
cikke alapján hajtja végre az Unió 
költségvetését, amely magában foglalja a 
kiadási programok irányítását. A rendelet 
nem érintheti a Bizottság (EU) XXXX/XX 
rendelet szerinti hatásköreit a 
[reformtámogató programhoz tartozó] 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz tekintetében.

Or. en
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Módosítás 38
Nicolae Ştefănuță

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az irányítási kereten belül azt is 
biztosítania kell, hogy a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló következő 
költségvetési eszköz kellően rugalmas 
legyen ahhoz, hogy a forrásokat oda 
lehessen átcsoportosítani, ahol arra a 
leginkább szükség van, ahelyett, hogy 
azokat a következő hét évre előzetesen 
allokálnák. Ez elsősorban azt követeli 
meg, hogy teljes mértékben elkerüljük a 
„méltányos megtérülés” logikáját.

Or. en

Módosítás 39
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság értékelése alapján, és a 
módosított 1467/97/EK tanácsi rendelet 2. 
cikke (2) bekezdése alkalmazásának 
sérelme nélkül, az (EU) XXXX/XX 
rendeletben [a reformtámogató programról 
szóló rendelet] meghatározott nemzeti 
társfinanszírozási arányok módosítása 
céljából a Tanács megállapítja, hogy mely 
tagállamok esetében tapasztalható súlyos 
gazdasági visszaesés.

(9) Az érintett tagállam kérésére és a 
Bizottság értékelése alapján, valamint 
kellően figyelembe véve az Európai 
Parlament vonatkozó állásfoglalásait, a 
Tanácsnak képesnek kell lennie arra, 
hogy az (EU) XXXX/XX rendeletben [a 
reform- és beruházástámogatási 
programról szóló rendelet] meghatározott 
nemzeti társfinanszírozási arányok 
módosítása céljából megállapítsa, hogy 
egy tagállam súlyos gazdasági visszaesést 
szenved el, vagy hogy már nem áll súlyos 
gazdasági visszaesés alatt.

Or. en
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Módosítás 40
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós intézmények – különösen 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – közötti párbeszéd elmélyítése, 
valamint e gazdasági párbeszéd során a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
hogy az e rendelet értelmében hozott 
intézkedések megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottság előtt.

(10) Az uniós intézmények – különösen 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – közötti párbeszéd elmélyítése, 
valamint e gazdasági párbeszéd során a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Tanács elnökét és az Unió 
pénzügyminiszterét, hogy az e rendelet 
értelmében hozott intézkedések 
megvitatása érdekében jelenjen meg a 
bizottság előtt. Az eszköz használatának 
összhangban kell állnia az átfogó uniós 
szakpolitikákkal, és meg kell felelnie a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 
a költségvetési ellenőrzés és a parlamenti 
elszámoltathatóság költségvetési elveinek 
és követelményeinek.

Or. en

Módosítás 41
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós intézmények – különösen 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – közötti párbeszéd elmélyítése, 
valamint e gazdasági párbeszéd során a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 

(10) Az uniós intézmények – különösen 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – közötti párbeszéd elmélyítése, 
valamint e gazdasági párbeszéd során a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
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hogy az e rendelet értelmében hozott 
intézkedések megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottság előtt.

hogy az e rendelet értelmében hozott 
intézkedések megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottság előtt. Ez a 
rendelet egy sor ajánlást tartalmaz azon 
tagállamok számára, amelyek be kívánnak 
lépni az euróövezetbe, vagy amelyek már 
megkezdték ezt a folyamatot.

Or. en

Módosítás 42
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós intézmények – különösen 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – közötti párbeszéd elmélyítése, 
valamint e gazdasági párbeszéd során a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
hogy az e rendelet értelmében hozott 
intézkedések megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottság előtt.

(10) Az uniós intézmények – különösen 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – közötti párbeszéd elmélyítése, 
valamint e gazdasági párbeszéd során a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága – 
még mielőtt a Bizottság benyújtaná az 
euróövezetre vonatkozó ajánlásait – 
felkérheti a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
hogy az euróövezeti reform- és beruházási 
prioritásokra vonatkozó stratégiai 
irányvonalak megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottság előtt.

Or. en

Módosítás 43
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet megállapítja az (EU) (1) Ez a rendelet megállapítja az (EU) 
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XXX/XX rendelet10szerinti 
reformtámogató programhoz tartozó, az 
euróövezeti konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz irányítási keretére vonatkozó 
rendelkezéseket.

XXX/XX rendelet10 szerinti reform- és 
beruházástámogató programhoz tartozó, 
az euróövezeti konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz irányítási keretére vonatkozó 
rendelkezéseket.

_________________ _________________
10 HL C, , o. 10 HL C 0., 0000.0.0., 0. o.

Or. en

Módosítás 44
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában: E rendelet alkalmazásában az „euróövezeti 
ajánlás” az Európai Parlament és a 
Tanács az euróövezetre vonatkozó reform- 
és beruházási prioritásokkal kapcsolatos 
stratégiai irányvonalakról szóló közös 
ajánlása.

Or. en

Módosítás 45
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „országspecifikus ajánlások”: az 
EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdése és 
148. cikkének (4) bekezdése szerint a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében az egyes 
tagállamoknak tett tanácsi ajánlások;

törölve

Or. en
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Módosítás 46
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „országspecifikus ajánlások”: az 
EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdése és 
148. cikkének (4) bekezdése szerint a 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemesztere keretében az egyes 
tagállamoknak tett tanácsi ajánlások;

törölve

Or. en

Módosítás 47
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „euróövezeti ajánlás”: az 
euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló 
tanácsi ajánlás, az EUMSZ 121. cikkének 
(2) bekezdésével együtt értelmezett 136. 
cikkének megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás 48
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 

E rendelet a felfelé irányuló konvergenciát 
és versenyképességet szolgáló 
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eszközre vonatkozó irányítási keret 
meghatározásával hozzájárul az 
euróövezeti tagállamok gazdaságainak 
konvergenciájához és 
versenyképességéhez, meghatározva a 
következőket:

költségvetési eszközre vonatkozó irányítási 
keret meghatározásával hozzájárul az 
euróövezeti tagállamok gazdaságainak 
konvergenciájához és 
versenyképességéhez, meghatározva a 
következőket:

Or. en

Módosítás 49
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközre vonatkozó irányítási keret 
meghatározásával hozzájárul az 
euróövezeti tagállamok gazdaságainak 
konvergenciájához és 
versenyképességéhez, meghatározva a 
következőket:

E rendelet az euróövezet reform- és 
beruházási prioritásaival kapcsolatos 
stratégiai irányvonalak meghatározásával 
hozzájárul az euróövezeti tagállamok 
gazdaságainak konvergenciájához és 
versenyképességéhez.

Or. en

Módosítás 50
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az euróövezet egészének reform- és 
beruházási prioritásaival kapcsolatos 
stratégiai irányvonalak;

törölve

Or. en
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Módosítás 51
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz szempontjából releváns reform- és 
beruházási célkitűzésekre vonatkozó 
országspecifikus iránymutatás, amely 
összhangban van az országspecifikus 
ajánlásokkal.

törölve

Or. en

Módosítás 52
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz szempontjából releváns reform- és 
beruházási célkitűzésekre vonatkozó 
országspecifikus iránymutatás, amely 
összhangban van az országspecifikus 
ajánlásokkal.

törölve

Or. en

Módosítás 53
Clotilde Armand

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság ajánlása alapján és az (1) A Bizottság ajánlása alapján és az 
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eurócsoportban folytatott tárgyalásokat 
követően a Tanács az euróövezeti ajánlás 
részeként évente meghatározza az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásaira vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat.

eurócsoportban folytatott tárgyalásokat 
követően a Tanács az euróövezeti ajánlás 
részeként évente meghatározza az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásaira vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat, figyelembe véve azt az 
átfogóbb perspektívát, hogy biztosítani 
kell a kohéziót és a konvergenciát 
valamennyi tagállam között, beleértve 
azokat is, amelyek nem tartoznak az 
euróövezethez. Mivel ezt az eszközt az 
Unió költségvetéséből finanszírozzák, 
ezért annak valamennyi tagállam érdekeit 
kell szolgálnia a többéves pénzügyi 
keretben való részvételük révén és el kell 
kerülnie, hogy az euróövezeten kívüli 
államok hátrányos versenyhelyzetbe 
kerüljenek. E célból a Bizottság 
ellenőrzéseket végez és konzultációkat 
folytat.

Or. en

Módosítás 54
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság ajánlása alapján és az 
eurócsoportban folytatott tárgyalásokat 
követően a Tanács az euróövezeti ajánlás 
részeként évente meghatározza az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásaira vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat.

(1) A Bizottság ajánlása alapján és az 
eurócsoportban folytatott tárgyalásokat 
követően a Tanács az euróövezeti ajánlás 
részeként évente meghatározza az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásaira vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat. Mielőtt a Bizottság 
benyújtaná az ajánlást, az euróövezeti 
csúcstalálkozón meg kell vitatni a 
vonatkozó stratégiai prioritásokat.

Or. en

Módosítás 55
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság ajánlása alapján és az 
eurócsoportban folytatott tárgyalásokat 
követően a Tanács az euróövezeti ajánlás 
részeként évente meghatározza az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásaira vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat.

(1) A Bizottság ajánlása alapján az 
Európai Parlament és a Tanács saját 
eljárása alapján a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz céljából évente közösen 
meghatározza az euróövezet reform- és 
beruházási prioritásaira vonatkozó 
stratégiai irányvonalakat.

Or. en

Módosítás 56
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság ajánlása alapján és az 
eurócsoportban folytatott tárgyalásokat 
követően a Tanács az euróövezeti ajánlás 
részeként évente meghatározza az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásaira vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat.

(1) Az eurócsoportban folytatott 
tárgyalásokat követően a Tanács az 
euróövezeti ajánlás részeként évente 
meghatározza az euróövezet reform- és 
beruházási prioritásaira vonatkozó 
stratégiai irányvonalakat.

Or. fr

Módosítás 57
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság ajánlása alapján és az 
eurócsoportban folytatott tárgyalásokat 

(1) A Bizottság ajánlása alapján és 
az Európai Parlament meghallgatását 
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követően a Tanács az euróövezeti ajánlás 
részeként évente meghatározza az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásaira vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat.

követően a Tanács az euróövezeti ajánlás 
részeként évente meghatározza az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásaira vonatkozó stratégiai 
irányvonalakat.

Or. en

Módosítás 58
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ajánlásával párhuzamosan a Bizottság 
tájékoztatja a Tanácsot arról, hogy a 
tagállamok külön-külön és együttesen 
hogyan követték az előző évek stratégiai 
irányvonalait.

(2) A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a 
tagállamok külön-külön és együttesen 
hogyan követték az előző évek stratégiai 
irányvonalait.

Or. en

Módosítás 59
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Országspecifikus iránymutatás

(1) A Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
az euróövezeti tagállamoknak címzett 
ajánlást fogad el, amelyben évente 
országspecifikus iránymutatást ad a 
reform- és beruházási célkitűzésekről a 
reform- és beruházási csomagokkal 
összefüggésben, melyeket a tagállamok ezt 
követően az (EU) XXXX/XX rendelet [a 
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reformtámogató programról szóló 
rendelet] alapján előterjeszthetnek.
(2) Az (1) bekezdésben említett ajánlás 
összhangban áll a 4. cikk szerinti 
stratégiai irányvonalakkal és az érintett 
tagállamra vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokkal. Az (1) bekezdésben említett 
ajánlásban a Tanács megfelelően 
figyelembe veszi a 472/2013/EU rendelet 
7. cikke (2) bekezdése szerint jóváhagyott 
makrogazdasági kiigazítási programot.

Or. en

Módosítás 60
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Országspecifikus iránymutatás

(1) A Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
az euróövezeti tagállamoknak címzett 
ajánlást fogad el, amelyben évente 
országspecifikus iránymutatást ad a 
reform- és beruházási célkitűzésekről a 
reform- és beruházási csomagokkal 
összefüggésben, melyeket a tagállamok ezt 
követően az (EU) XXXX/XX rendelet [a 
reformtámogató programról szóló 
rendelet] alapján előterjeszthetnek.
(2) Az (1) bekezdésben említett ajánlás 
összhangban áll a 4. cikk szerinti 
stratégiai irányvonalakkal és az érintett 
tagállamra vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokkal. Az (1) bekezdésben említett 
ajánlásban a Tanács megfelelően 
figyelembe veszi a 472/2013/EU rendelet 
7. cikke (2) bekezdése szerint jóváhagyott 
makrogazdasági kiigazítási programot.

Or. en
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Módosítás 61
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Tanács a Bizottság ajánlása 
alapján az euróövezeti tagállamoknak 
címzett ajánlást fogad el, amelyben évente 
országspecifikus iránymutatást ad a 
reform- és beruházási célkitűzésekről a 
reform- és beruházási csomagokkal 
összefüggésben, melyeket a tagállamok ezt 
követően az (EU) XXXX/XX rendelet [a 
reformtámogató programról szóló 
rendelet] alapján előterjeszthetnek.

törölve

Or. fr

Módosítás 62
Luis Garicano, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Tanács a Bizottság ajánlása 
alapján az euróövezeti tagállamoknak 
címzett ajánlást fogad el, amelyben évente 
országspecifikus iránymutatást ad a 
reform- és beruházási célkitűzésekről a 
reform- és beruházási csomagokkal 
összefüggésben, melyeket a tagállamok ezt 
követően az (EU) XXXX/XX rendelet [a 
reformtámogató programról szóló rendelet] 
alapján előterjeszthetnek.

(1) A Tanács a Bizottság ajánlása 
alapján, és miután meghallgatta az 
Európai Parlamentet, az euróövezeti 
tagállamoknak címzett ajánlást fogad el, 
amelyben évente országspecifikus 
iránymutatást ad a reform- és beruházási 
célkitűzésekről a reform- és beruházási 
csomagokkal összefüggésben, melyeket a 
tagállamok ezt követően az (EU) 
XXXX/XX rendelet [a reformtámogató 
programról szóló rendelet] alapján 
előterjeszthetnek.

Or. en



AM\1202103HU.docx 35/37 PE648.646v01-00

HU

Módosítás 63
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett ajánlás 
összhangban áll a 4. cikk szerinti 
stratégiai irányvonalakkal és az érintett 
tagállamra vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokkal. Az (1) bekezdésben említett 
ajánlásban a Tanács megfelelően 
figyelembe veszi a 472/2013/EU rendelet 
7. cikke (2) bekezdése szerint jóváhagyott 
makrogazdasági kiigazítási programot.

törölve

Or. fr

Módosítás 64
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben a Bizottság értékelése 
alapján az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett ajánlás az (EU) XXXX/XX 
rendeletben [a reformtámogató programról 
szóló rendelet] meghatározott nemzeti 
társfinanszírozási arányok módosítása 
céljából megállapítja, hogy egy adott 
tagállamban súlyos gazdasági visszaesés 
tapasztalható-e.

A Tanács a Bizottság ajánlása alapján, az 
érintett tagállam kérésére az (EU) 
XXXX/XX rendeletben [a reform- és 
beruházástámogató programról szóló 
rendelet] meghatározott nemzeti 
társfinanszírozási arányok módosítása 
céljából megállapíthatja, hogy egy adott 
tagállamban súlyos gazdasági visszaesés 
tapasztalható.

Or. en

Módosítás 65
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Szavazás az Európai Parlamentben

Az EUMSZ 231. cikkének megfelelően 
meghatározzák az európai parlamenti 
többséget.

Or. en

Módosítás 66
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd elmélyítése, valamint a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
hogy az e rendelet értelmében hozott 
intézkedések megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottság előtt.

Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd elmélyítése, valamint a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága – 
még mielőtt a Bizottság benyújtaná az 
euróövezetre vonatkozó ajánlásait – 
felkérheti a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
hogy az euróövezeti gazdaságok 
konvergenciájához és 
versenyképességéhez hozzájáruló 
euróövezeti gazdaságpolitikák stratégiai 
prioritásainak megvitatása céljából 
jelenjen meg a bizottság előtt.

Or. en

Módosítás 67
Luis Garicano, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés



AM\1202103HU.docx 37/37 PE648.646v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd elmélyítése, valamint a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
hogy az e rendelet értelmében hozott 
intézkedések megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottság előtt.

Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd elmélyítése, valamint a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti a Tanács elnökét és az Unió 
pénzügyminiszterét, hogy az e rendelet 
értelmében hozott intézkedések 
megvitatása érdekében jelenjen meg a 
bizottság előtt.

Or. en


