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MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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) Az euróövezeti ajánlás részét 
képező reform- és beruházási prioritások, 
valamint az európai szemeszter keretében 
kidolgozott nemzeti reformprogramok 
képezik a tagállamok nemzeti 
reformprioritásai meghatározásának 
keretét. 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 2

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) A Bizottság értékelése alapján, 
kellően figyelembe véve a Parlament 
állásfoglalásait és a módosított 
1467/97/EK tanácsi rendelet 2. cikke (2) 
bekezdése alkalmazásának sérelme nélkül, 
az (EU) XXXX/XX rendeletben [a reform- 
és beruházástámogató programról szóló 
rendelet] meghatározott nemzeti 
társfinanszírozási arányok módosítása 
céljából a Tanács megállapítja, hogy mely 
tagállamok esetében tapasztalható súlyos 



PE648.462v01-00 4/6 PA\1200494HU.docx

HU

gazdasági visszaesés.

Or. en

Módosítás 3

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 bizottságai 
felkérhetik a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
hogy az e rendelet értelmében hozott 
intézkedések megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottságok előtt.

Or. en

Módosítás 4

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 
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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 5

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 és 
kellően figyelembe véve a Parlament 
állásfoglalásait az (EU) XXXX/XX 
rendeletben [a reform- és 
beruházástámogató programról szóló 
rendelet] meghatározott nemzeti 
társfinanszírozási arányok módosítása 
céljából megállapítja, hogy egy adott 
tagállamban súlyos gazdasági visszaesés 
tapasztalható-e.

Or. en

Módosítás 6

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 bizottságai 
felkérhetik a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
hogy az e rendelet értelmében hozott 
intézkedések megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottságok előtt.
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