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Módosítás 55
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
- 

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 56
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
- 

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 57
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
- 

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. el
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Módosítás 58
José Manuel García-Margallo y Marfil

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 a bevezető hivatkozás (új) 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 136. cikkére,

Or. en

Módosítás 59
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
pénzneme az euro, különös érdeke és 
felelőssége, hogy olyan gazdaságpolitikát 
folytassanak, amely elősegíti a gazdasági 
és monetáris unió megfelelő működését, 
valamint hogy elkerüljék az azt 
veszélyeztető politikákat.

(1) Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
pénzneme az euró, különös érdeke és 
felelőssége, hogy olyan gazdaságpolitikát 
folytassanak, amely elősegíti a gazdasági, 
szociális és monetáris unió megfelelő 
működését, valamint hogy elkerüljék az azt 
veszélyeztető politikákat.

Or. en

Módosítás 60
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európa 2020 stratégia, amely a 
céljai elérésére képtelennek bizonyult 
lisszaboni stratégia helyébe lépett, 
valószínűleg nem lesz képes valamennyi 
európai polgár számára megvalósítani a 
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teljes foglalkoztatottságot és boldogulást.

Or. el

Módosítás 61
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A válságból való kilábalás és a 
jövőbeli válságok elkerülése nem 
valósítható meg ugyanazon gazdasági 
eszközök és gazdasági modell révén, 
amelyek a válságot okozták. Ha ezt nem 
ismerjük fel, akkor a kilábalás csak az 
európai munkavállalók kárára képzelhető 
el.

Or. el

Módosítás 62
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A gazdasági és monetáris unió 
működésének első évtizede alatt szerzett 
tapasztalat azt mutatja, hogy szükség van 
a következő célok és elvek elfogadására: a 
tagállamok közötti szolidaritás, a valós 
gazdasági konvergencia, valamint a 
fenntartható növekedés és a teljes 
foglalkoztatottság előmozdítása.

Or. el
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Módosítás 63
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági és monetáris unió 
megfelelő működésének biztosítása 
céljából a Szerződés lehetővé teszi az 
euroövezetre vonatkozóan olyan külön 
intézkedések elfogadását, amelyek 
túlmutatnak a minden tagállamra 
alkalmazandó rendelkezéseken.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés és a Stabilitási és Növekedési 
Paktumra vonatkozó rendeletek a túlzott 
deficitre vonatkozóan olyan eljárást 
hoztak létre, amely a többoldalú párbeszéd 
folyamatán alapszik, és a folyamat során 
a felügyeletet és az ellenőrzést a Bizottság 
gyakorolja, amely ajánlásokat terjeszt a 
Tanács elé. A túlzott deficitre vonatkozó 
eljárás alkalmazása során felgyülemlett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
Tanácsnak és a Bizottságnak nyilvánossá 
kell tennie határozatait a hatékony 
kölcsönös nyomásgyakorlás biztosítása 
érdekében, illetve szükség van arra is, 
hogy az Európai Parlament a 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállamokat felszólítsa az illetékes 
bizottság előtti megjelenésre, hogy ott 
ismertessék, milyen döntéseket hoztak a 
túlzottdeficit-eljárás kapcsán, a 
tagállamok tartsák be azokat a kölcsönös 
többoldalú kötelezettségvállalások 
formájában tett ígéreteiket, amelyeket a 
költségvetési célok elérése érdekében 
vállaltak, illetve ismertessék a 
nemteljesítés esetében kitűzött újabb 
célokat. Ugyanakkor egyértelmű az is, 
hogy a fenntartható államháztartási célok 
iránti elkötelezettség nem lehet a 
szubszidiaritás elvének kárára, amely azt 
jelenti, hogy a szakpolitikai irányok és a 
célok eléréséhez szükséges fellépések 
megválasztása szigorúan a tagállamok 
felelőssége.

Or. pt
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Módosítás 64
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A javított gazdaságirányítási keretnek 
több egymással összefüggő, a fenntartható 
növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szakpolitikára kell 
támaszkodnia, amelyeknek egymással 
összhangban kell lenniük. Ilyen 
szakpolitika különösen az egységes piac 
fejlesztése és erősítése, a nemzetközi 
kereskedelmi kapcsolatok és a 
versenyképesség támogatása, a túlzott 
mértékű költségvetési kilengések 
megelőzésére és kiigazítására szolgáló 
hatékony keretrendszer (a Stabilitási és 
Növekedési Paktum), a makrogazdasági 
egyensúlyhiány megelőzésére és 
kiigazítására szolgáló szilárd 
keretrendszer, a megerősített pénzpiaci 
szabályozás és felügyelet (így az Európai 
Rendszerkockázati Testület által gyakorolt 
makroprudenciális felügyelet), valamint 
egy megbízható állandó válságkezelési 
mechanizmus.

Or. en

Indokolás

(Az előadó 3. módosítását – (2b) új preambulumbekezdés – követően, az „Ilyen szakpolitika 
különösen az egységes piac fejlesztése és erősítése, a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és 
a versenyképesség támogatása” rész beillesztése.)

Módosítás 65
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A javított gazdaságirányítási keretnek 
több egymással összefüggő, a fenntartható 
növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos szakpolitikára kell 
támaszkodnia, amelyeknek egymással 
összhangban kell lenniük. Ilyen 
szakpolitika különösen az Unió 
növekedési és foglalkoztatási stratégiája, a 
költségvetési egyenleg kilengéseinek 
megelőzésére és kiigazítására szolgáló 
hatékony keretrendszer (a Stabilitási és 
Növekedési Paktum), a makrogazdasági 
egyensúlyhiány megelőzésére és 
kiigazítására szolgáló szilárd 
keretrendszer, a megerősített pénzpiaci 
szabályozás és felügyelet (így az Európai 
Rendszerkockázati Testület által gyakorolt 
makroprudenciális felügyelet), valamint 
egy megbízható állandó válságkezelési 
mechanizmus.

Or. en

Módosítás 66
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az euróövezetben érvényesítendő 
javított gazdaságirányítási keretnek 
tartalmaznia kell a túlzott mértékű 
költségvetési kilengések megelőzésére és 
kiigazítására szolgáló hatékony 
keretrendszert (a Stabilitási és Növekedési 
Paktumot), a makrogazdasági 
egyensúlyhiány megelőzésére és 
kiigazítására szolgáló szilárd 
keretrendszert, a megerősített pénzpiaci 
szabályozást és felügyeletet (így az 
Európai Rendszerkockázati Testület által 
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gyakorolt makroprudenciális felügyeletet), 
valamint egy megbízható állandó 
válságkezelési mechanizmust.

Or. en

Módosítás 67
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A javított gazdaságirányítási keretnek 
több, egymással összefüggő és koherens 
szakpolitikára kell támaszkodnia: ilyen a 
fenntartható növekedéssel és 
foglalkoztatással kapcsolatos uniós 
stratégia, a gazdaság- és költségvetési 
politikák megerősített összehangolására 
irányuló európai szemeszter, a túlzott 
mértékű költségvetési kilengések 
megelőzésére és kiigazítására szolgáló 
hatékony keretrendszer (a Stabilitási és 
Növekedési Paktum), a makrogazdasági 
egyensúlyhiány megelőzésére és 
kiigazítására szolgáló szilárd 
keretrendszer, a megerősített pénzpiaci 
szabályozás és felügyelet (így az Európai 
Rendszerkockázati Testület által gyakorolt 
makroprudenciális felügyelet), a pénzügyi 
stabilitást elősegítő megbízható és állandó 
mechanizmus, a többéves pénzügyi keret 
és az – új és saját pénzforrásokkal 
rendelkező – megnövelt uniós 
költségvetés, amelynek célja a gazdasági 
koordináció javítása és az Unió 
célkitűzéseinek elérése.

Or. en
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Módosítás 68
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A javított gazdaságirányítási keretnek 
több, egymással összefüggő, a 
fenntartható növekedéssel és 
foglalkoztatással kapcsolatos politikára 
kell támaszkodnia, amelyeknek egymással 
összhangban kell lenniük. Ilyen politika 
különösen az Unió növekedési és 
foglalkoztatási stratégiája, a többoldalú 
felügyeleti keret (az európai szemeszter), a 
költségvetési egyenleg kilengéseinek 
megelőzésére és kiigazítására szolgáló 
hatékony keretrendszer (a Stabilitási és 
Növekedési Paktum), a makrogazdasági 
egyensúlyhiány megelőzésére és 
kiigazítására szolgáló szilárd 
keretrendszer, a megerősített pénzpiaci 
szabályozás és felügyelet (így az Európai 
Rendszerkockázati Testület által gyakorolt 
makroprudenciális felügyelet), és egy 
európai valutaalap a tagállamok 
államadósságainak részbeni kezelésére, s 
ezzel segítségnyújtás számukra a pénzügyi 
válságon való túllépés elősegítése és a 
gazdasági növekedés erősbödését szolgáló 
beruházások finanszírozása céljából.

Or. en

Módosítás 69
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A javított gazdaságirányítási keretnek 
több, egymással összefüggő, a 
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fenntartható növekedésre és a 
foglalkoztatásra vonatkozó politikán kell 
alapulnia, amelyeknek egymással 
összhangban kell állniuk és egymást 
kölcsönösen erősíteniük kell. A 
tagállamoknak különösen az egységes 
piac erősítése érdekében szorosan együtt 
kell működniük a Bizottsággal a 
munkaerő, az áruk, a tőke és a 
szolgáltatások szabad mozgását makacsul 
hátráltató akadályok lebontása céljából, 
mivel az a növekedésre és a 
foglalkoztatásra irányuló átfogó stratégia 
része.

Or. en

Módosítás 70
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Stabilitási és Növekedési 
Paktumnak és a teljes gazdaságirányítási 
keretnek ki kell egészítenie az Unió 
versenyképességének és társadalmi 
stabilitásának fokozását célzó uniós 
növekedési és foglalkoztatási stratégiát és 
azzal összhangban kell állnia. 
Ugyanakkor ezek a kapcsolódások a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
rendelkezései tekintetében nem 
vezethetnek kivételekhez.

Or. en

Módosítás 71
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Stabilitási és Növekedési 
Paktumnak és a teljes gazdaságirányítási 
keretnek ki kell egészítenie az Unió 
versenyképességének és társadalmi 
stabilitásának fokozását célzó uniós 
növekedési és foglalkoztatási stratégiát és 
azzal összhangban kell állnia. Figyelembe 
kell venniük az egységes piac fejlődését és 
erősítését is, továbbá elő kell segíteniük a 
nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat.

Or. en

Indokolás

(Az előadó 4. módosítását – (2c) új preambulumbekezdés – követően, a „Figyelembe kell 
venniük az egységes piac fejlődését és erősítését is, továbbá elő kell segíteniük a nemzetközi 
kereskedelmi kapcsolatokat.” rész beillesztése.)

Módosítás 72
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Stabilitási és Növekedési 
Paktumnak és a teljes gazdaságirányítási 
keretnek mint egésznek ki kell egészítenie 
az Unió versenyképességének, 
környezetvédelmi tudatosságának és 
társadalmi stabilitásának fokozását célzó, 
a foglalkoztatásra és a fenntartható és 
intelligens növekedésre irányuló uniós 
stratégiát, és azzal összhangban kell 
állnia.

Or. en
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Módosítás 73
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A gazdasági és monetáris unió 
működésének első évtizede során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
Unióban olyan javított 
gazdaságirányításra van szükség, 
amelynek a közösen megállapított 
szabályok és politikák iránti erőteljesebb 
nemzeti felelősségvállalásra, valamint a 
nemzeti gazdaságpolitikák szilárdabb 
uniós szintű felügyeleti keretére kell 
épülnie.

Or. en

Módosítás 74
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A gazdasági és monetáris unió 
működésének első évtizede során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
Unióban olyan megfelelőbb 
gazdaságirányításra van szükség, 
amelynek a közösen megállapított 
szabályok és politikák iránti erőteljesebb 
nemzeti felelősségvállalásra, valamint a 
nemzeti gazdaságpolitikák szilárdabb 
uniós szintű felügyeleti keretére kell 
épülnie.

Or. en
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Módosítás 75
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gazdaságirányítás megerősítésének 
együtt kell járnia az Unió demokratikus 
legitimációjának megerősítésével, amelyet 
a gazdaságpolitikák összehangolására 
irányuló eljárásokban az Európai 
Parlament, a nemzeti és a jogalkotási és 
adóügyi hatáskörrel rendelkező regionális 
parlamentek szorosabb és megfelelőbben 
ütemezett bevonásán keresztül kell elérni.

Or. en

Módosítás 76
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A gazdaságirányítás megerősítésének 
együtt kell járnia az Unión belüli 
gazdaságirányítás demokratikus 
legitimációjának megerősítésével, amelyet 
a gazdaságpolitikák összehangolására 
irányuló eljárásokban az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek 
szorosabb és megfelelőbben ütemezett 
bevonásán keresztül kell elérni.

Or. en
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Módosítás 77
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A GMU működtetésére vonatkozó 
szabályok és a Stabilitási és Növekedési 
Paktum nem segítik elő a gazdasági 
konvergenciát az euróövezetben. Épp 
ellenkezőleg, makrogazdasági 
egyensúlyhiányok kialakulásához és azok 
tartósulásához vezetnek, tágítva a fejlett és 
kevésbé fejlett országok közötti 
szakadékot, ezzel is növelve az európai 
életszínvonal terén fennálló 
különbségeket.

Or. el

Módosítás 78
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság éves szakpolitikai 
ajánlásait a Tanácsban zajló 
megbeszélések előtt meg kell vitatni az 
Európai Parlamentben.

Or. en

Módosítás 79
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Szükség van a Növekedési és 
Stabilitási Paktum működésének jelentős 
megváltoztatására annak érdekében, hogy 
összhangba kerüljön a tagállamok közötti 
szolidaritás kritériumaival, a valódi 
gazdasági konvergenciával, valamint a 
fenntartható növekedés és a teljes 
foglalkoztatás elősegítésével, pénzügyi, 
gazdasági és szociális téren elkerülve a 
megszorító politikákat.

Or. el

Módosítás 80
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A dinamikus egységes piac 
kialakítását és fenntartását a gazdasági és 
monetáris unió megfelelő és rugalmas 
működése egyik elemének kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 81
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A teljes gazdaságirányítási keretnek 
ki kell egészítenie az Unió 
versenyképességének és társadalmi 
stabilitásának fokozását célzó uniós 
növekedési és foglalkoztatási stratégiát és 
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azzal összhangban kell állnia.

Or. en

Módosítás 82
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A gazdaságpolitikai koordinációra 
vonatkozó európai szemeszternek 
kulcsfontosságú szerepet kell játszania az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 212. cikkének (1) 
bekezdésében szereplő azon követelmény 
végrehajtásában, hogy a tagállamok közös 
érdekű ügynek tekintik és ennek 
megfelelően összehangolják 
gazdaságpolitikájukat. Az átláthatóság és 
a független felügyelet szerves része a 
megerősített gazdaságirányításnak és ezért 
európai és nemzeti szinten is meg kell 
erősíteni. A Tanácsnak és a Bizottságnak 
a gazdaságpolitikai koordinációs 
eljárások megfelelő szakaszaiban 
nyilvánosságra kell hoznia és indokolnia 
kell álláspontját és határozatait. A nemzeti 
költségvetési keretekben erősíteni kell a 
független költségvetési testületek szerepét 
és gondoskodni kell átlátható közpénzügyi 
statisztikák közzétételéről.

Or. en

Módosítás 83
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A gazdaságpolitikai koordinációra 
vonatkozó európai szemeszternek 
kulcsfontosságú szerepet kell játszania az 
EUMSZ 121. cikkének (1) bekezdésében 
szereplő azon követelmény 
végrehajtásában, hogy a tagállamok közös 
érdekű ügynek tekintik és ezért – az Unió 
egészét tekintve – a nagyobb stabilitás és 
előreláthatóság céljából összehangolják 
gazdaságpolitikájukat. Hangsúlyozza, 
hogy az átláthatóság és a független 
felügyelet alapvetően fontos összetevői a 
javított gazdaságirányítási keretnek; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
Tanácsnak és a Bizottságnak a 
gazdaságpolitikai koordinációs eljárások 
megfelelő szakaszaiba be kell vonnia az 
Európai Parlamentet.

Or. en

Módosítás 84
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Az euróövezetet sújtó 
adósságválságra átfogó és integrált 
megoldást kell találni, mivel a részenkénti 
megközelítés eddig nem működött.

Or. en

Módosítás 85
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az euróövezeten kívüli tagállamok 
nem kötelezettek e rendelet 
végrehajtására.

Or. el

Módosítás 86
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 e preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) A gazdasági növekedés erősítése és az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
támogatása érdekében (i) a 
felhasználatlan kifizetési előirányzatokat 
át kell irányítani a növekedésre, a 
versenyképességre és a foglalkoztatásra 
irányuló közös programokra, (ii) az EBB 
hitelnyújtási kapacitását és a létrejövő 
projektkötvénypiacot pedig fel kell 
használni más pénzügyi intézmények és a 
tőkepiacon jelen lévő magánbefektetők – 
nyugdíjalapok, biztosítók – forrásainak az 
európai uniós projektek finanszírozását 
szolgáló bevonására.

Or. en

Módosítás 87
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A gazdaságirányítás megerősítésének 
együtt kell járnia az az európai irányítás 
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demokratikus legitimációjának 
megerősítésével, amelyet a 
gazdaságpolitikák összehangolására 
irányuló eljárásokban az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek 
szorosabb és megfelelőbben ütemezett 
részvételén keresztül kell elérni.

Or. en

Módosítás 88
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A Bizottságnak a megerősített 
felügyeleti eljárásokban erőteljesebb 
koordináló szerepet kell játszania, 
elsősorban a tagállamokra lebontott 
értékelések, nyomon követés, helyszíni 
feladatok, ajánlások és korai 
figyelmeztetések tekintetében.

Or. en

Módosítás 89
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 e preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) A gazdaságpolitikai koordinációra 
vonatkozó európai szemeszternek 
kulcsfontosságú szerepet kell játszania az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 121. cikkének (1) 
bekezdésében szereplő azon követelmény 
végrehajtásában, hogy a tagállamok közös 
érdekű ügynek tekintik és ennek 
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megfelelően összehangolják 
gazdaságpolitikájukat. Az átláthatóság, a 
független felügyelet és a többoldalú 
összehangolt felügyelet a megerősített 
gazdaságirányítás szerves részét képezi. A 
Tanácsnak és a Bizottságnak a 
gazdaságpolitikai koordinációs eljárások 
megfelelő szakaszaiban nyilvánosságra 
kell hoznia és indokolnia kell álláspontját 
és határozatait.

Or. en

Módosítás 90
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 f preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2f) A többoldalú felügyeleti keretnek 
(európai szemeszter) kulcsfontosságú 
szerepet kell játszania az EUMSZ 121. 
cikkének (1) bekezdésében szereplő azon 
követelmény végrehajtásában, hogy a 
tagállamok közös érdekű ügynek tekintik, 
és ezért összehangolják 
gazdaságpolitikájukat. Az átláthatóság és 
a független felügyelet a megerősített 
gazdaságirányítás szerves részét képezi. A 
Tanácsnak és a Bizottságnak a 
gazdaságpolitikai és költségvetési 
koordinációs eljárások egyes szakaszaiban 
nyilvánosságra kell hoznia és indokolnia 
kell álláspontját és határozatait.

Or. en

Módosítás 91
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 f preambulumbekezdés (új) 



PE458.626v01-00 22/149 AM\856766HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2f) Az EUMSZ szerinti jogaik és 
kötelezettségeik sérelme nélkül, az 
euróövezeten kívüli tagállamok részére 
jogot kell biztosítani arra, hogy – az egyes 
uniós jogszabályokban rögzített 
feltételeknek megfelelően – a 
gazdaságirányításra vonatkozó bizonyos 
uniós jogszabályokat ne alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 92
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az EUMSZ szerinti jogaik és 
kötelezettségeik sérelme nélkül, az 
euróövezeten kívüli tagállamok részére 
jogot kell biztosítani arra, hogy 
alkalmazzák a gazdaságirányításra 
vonatkozó jogszabályokat, ideértve azokat 
az euróövezeten kívüli tagállamokat is, 
amelyek csatlakozási szerződésük 
feltételeinek megfelelően már beléptek az 
ERM II árfolyam-mechanizmusba.

Or. en

Módosítás 93
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 h preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2h) A Bizottság vagy a Tanács által az 



AM\856766HU.doc 23/149 PE458.626v01-00

HU

európai szemeszter keretében számukra 
küldött értékelésekre, ajánlásokra és 
figyelmeztetésekre adott tagállami 
politikai válaszokat figyelembe kell venni 
(i) a Stabilitási és Növekedési Paktum 
megelőzést és kiigazítást szolgáló 
eljárásainak megerősítése szempontjából, 
(ii) az euróövezet makrogazdasági 
egyensúlyhiányainak kiigazítását szolgáló 
végrehajtási intézkedésekben, (iii) annak 
biztosítása során, hogy az európai 
valutaalap keretösszegeinek 
felhasználásához kapcsolódó feltételek 
megfeleljenek a tagállamok fő gazdasági 
jellemzőinek, valamint annak biztosíta 
során, hogy gazdaságpolitikájuk a helyes 
úton haladjon, (iv) annak biztosítása 
során, hogy az európai valutaalap által a 
tagállamoknak juttatott pénzügyi 
támogatás enyhítse a gazdasági kiigazítás 
sokkját, segítsen elkerülni az 
államadósságra vonatkozó 
fizetésképtelenséget, kiküszöbölje a más 
országokra is átterjedő költséghatásokat, 
valamint garantálja az euróövezet 
egészének pénzügyi stabilitását.

Or. en

Módosítás 94
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 g preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2g) A Bizottságnak a megerősített 
felügyeleti eljárásban erőteljesebb és 
függetlenebb szerepet kell játszania. Ez a 
tagállamokra lebontott értékelésekre, a 
nyomon követésre, a feladatokra, az 
ajánlásokra és a figyelmeztetésekre 
vonatkozik. Ezen túlmenően a Tanács 
szerepét csökkenteni kell a potenciális 
szankciókhoz vezető intézkedések során, 
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és a Tanácsban a fordított minősített 
többségi szavazást kell alkalmazni minden 
olyan esetben, amikor az EUMSZ alapján 
ez lehetséges. A Tanács érintett 
tagállamot képviselő tagja és mindazok a 
tagállamok, amelyek nem tesznek eleget a 
Tanács azon ajánlásainak, melyek szerint 
a Stabilitási és Növekedési Paktum 
alapján kiigazító intézkedéseket kell 
tenniük, illetve megoldást kell találniuk 
túlzott makrogazdasági 
egyensúlyhiányukra, nem vehetnek részt a 
szavazásban.

Or. en

Módosítás 95
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 g preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

0 (2g) A Bizottságnak a megerősített 
felügyeleti eljárásban erőteljesebb és 
függetlenebb szerepet kell játszania. Ez a 
tagállamokra lebontott értékelésekre, a 
nyomon követésre, a feladatokra, az 
ajánlásokra és a figyelmeztetésekre 
vonatkozik. Ezen túlmenően a Tanács 
szerepét csökkenteni kell a szankciókhoz 
vezető intézkedések során, és a Tanácsban 
– az EUMSZ-nek megfelelően – a 
fordított minősített többségi szavazást kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 96
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további szankciókra van 
szükség. Ezeknek a szankcióknak 
fokozniuk kell az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének hitelességét.

(3) Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. pt

Módosítás 97
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további szankciókra van 
szükség. Ezeknek a szankcióknak 
fokozniuk kell az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének hitelességét.

törölve

Or. el

Módosítás 98
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további szankciókra van 
szükség. Ezeknek a szankcióknak 
fokozniuk kell az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének hitelességét.

(3) Az euróövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében az ösztönzők és az azokat 
kiegészítő szankciók átfogó rendszerére 
van szükség. A szankcióknak fokozniuk 
kell az Unió költségvetési felügyeleti 
keretének hitelességét, az ösztönzőknek 
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pedig arra kell motiválniuk a 
tagállamokat, hogy minél hamarabb 
elérjék a megfelelést annak érdekében, 
hogy visszakapják az első fokon kiszabott 
szankciók alapján általuk befizetett 
összegeket.

Or. en

Módosítás 99
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további szankciókra van 
szükség. Ezeknek a szankcióknak 
fokozniuk kell az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének hitelességét.

(3) Az euróövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további támogatásra van 
szükség. Az esetleges szankciók nem 
lehetnek az Unió politikai 
szolidaritásának és a tagállamok szociális 
kohéziójának kárára. Az ösztönzőknek 
fokozniuk kell a monetáris unió 
hitelességét és csökkenteniük kell az 
államadósság és a közszféra 
beruházásainak túlzott költségeit.

Or. en

Módosítás 100
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további szankciókra van 
szükség. Ezeknek a szankcióknak 
fokozniuk kell az Unió költségvetési 

(3) Az euróövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében ösztönzőkre és az azokat 
kiegészítő szankciókra van szükség. 
Ezeknek a szankcióknak fokozniuk kell az 
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felügyeleti keretének hitelességét. Unió költségvetési felügyeleti keretének 
hitelességét, míg az ösztönzőknek elő kell 
segíteniük az annak való megfelelést.

Or. en

Módosítás 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további szankciókra van 
szükség. Ezeknek a szankcióknak 
fokozniuk kell az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének hitelességét.

(3) A javasolt szankciók célja a 
költségvetési felügyelet eredményesebb 
érvényesítése az euróövezetben, valamint 
fokozniuk kell az Unió költségvetési 
felügyeleti kerete hitelességét és 
hatékonyságát.

Or. el

Módosítás 102
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az euroövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további szankciókra van 
szükség. Ezeknek a szankcióknak 
fokozniuk kell az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének hitelességét.

(3) Az euróövezetben a költségvetési 
felügyelet eredményesebb érvényesítése 
érdekében további, lépcsőzetes 
szankciókra, valamint ösztönzőkre van 
szükség. Ezeknek a szankcióknak 
fokozniuk kell az Unió költségvetési 
felügyeleti keretének hitelességét.

Or. en
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Módosítás 103
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A költségvetési felügyeleti keret 
minden esetben az Unió növekedésre és 
foglalkoztatásra vonatkozó célkitűzéseit 
szolgálja. Különösen gazdasági 
visszaesések idején a fenntartható 
növekedés, a társadalmi kohézió védelme 
és a munkahelyteremtés ösztönzésére 
irányuló hatékony erőfeszítésekkel kell 
párosítani, az egyes tagállamok 
tekintetében fennálló egyedi prioritások és 
igények egyidejű tiszteletben tartása 
mellett.

Or. en

Módosítás 104
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Unió pénzügyi keretében rögzített 
elvek csak a célok alapvető 
megváltoztatása árán őrizhetik meg 
hitelességüket. Az új céloknak a 
szolidaritás, a demokrácia, a tényleges 
gazdasági konvergencia és valamennyi 
európai polgár esetében a szociális jólét 
előmozdítását kell kitűzniük.

Or. el
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Módosítás 105
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ebben a rendeletben meghatározott 
szabályok tisztességes, időszerű, fokozatos 
és hatékony mechanizmust biztosítanak a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós és korrekciós ágának – 
különösen a költségvetési egyenleg 
felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és 
összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 
1466/97/EK tanácsi rendelet és a túlzott 
hiány esetén követendő eljárás 
végrehajtásának felgyorsításáról és 
pontosításáról szóló 1997. július 7-i 
1467/97/EK tanácsi rendelet – betartása 
érdekében.

törölve

Or. pt

Módosítás 106
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Parlament 2010. október 
20-i, a stabilitási keret és az Unió 
gazdasági irányításának – különösen az 
euróövezetben való – javításáról 
elfogadott, a Bizottságnak szóló 
ajánlásokat tartalmazó állásfoglalásában 
kéri a „túlzott hiány megelőzésére és 
rendezésére irányuló szilárd és hiteles 
mechanizmus” létrehozását az 
euróövezetben, és ezzel összefüggésben a 
következő éven belül hatásvizsgálat és 
megvalósíthatósági tanulmány készítését 
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kéri egy állandó mechanizmus vagy 
testület (európai valutaalap) létrehozása 
céljából az erkölcsi kockázat elkerülésére 
és azért, hogy megóvja az euróövezet mint 
egész, illetve az euróövezetbe tartozó egyes 
tagállamok stabilitását.

__________________
3. HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

Or. en

Módosítás 107
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A közös eurókötvényeknek az egyes 
tagállamok GDP-jének meghatározott 
százalékát elérő – de mindenképpen a 
GDP 60%-a alatt maradó – 
államadósságra alapozott, egyesített és 
osztatlan államkötvénypiacot képező 
rendszere elősegítené a Stabilitási és 
Növekedési Paktumnak és az ortodox 
költségvetési elveknek való megfelelést. A 
közös eurókötvények rendszere és – a 
fennmaradó országadósságokat nem 
érintő – egyesített adóssághalmazzal 
kapcsolatos szigorú kiutalási és 
követelményrendszer mind politikai, mind 
piaci oldalon hozzájárulna a költségvetési 
fegyelem érvényesüléséhez. Ez – az 
országok adósságának egy részét 
összevonó, fennmaradó részét pedig az 
egyes tagállamok kizárólagos felelőssége 
alatt hagyó – rendszer a lépcsőzetes 
szankciók és ösztönzők olyan rendszerét 
eredményezné, amely csökkentené egy 
válság bekövetkeztének lehetőségét.

Or. en
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Módosítás 108
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Felhívja  a Bizottságot, hogy 
végeztessen független hatásvizsgálatot 
annak lehetőségéről, hogy az európai 
pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) vagy a 
jövőbeli európai stabilitási mechanizmus 
(ESM) átalakítható-e egy olyan európai 
valutaalappá, amely magáévá tenné a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) jellemzőit 
és legjobb gyakorlatait, és amelynek célja 
az EU mint egész pénzügyi stabilitásának 
megőrzése lenne oly módon, hogy szigorú 
feltételekkel pénzügyi segítséget nyújt a 
gazdasági nehézségekkel küzdő 
tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 109
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az állandó válságkezelési 
mechanizmust rendes jogalkotási 
eljárásban, az uniós módszer szerint kell 
elfogadni, egyfelől a Parlament 
bevonásának erősítése és a demokratikus 
elszámoltathatóság javítása végett, 
másfelől a Bizottság szakértelmének, 
függetlenségének és pártatlanságának 
hasznosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 110
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Létre kell hozni egy állandó 
válságkezelési mechanizmust vagy 
testületet, amelynek irányítása az uniós 
szabályok alapján, finanszírozása pedig 
különösen a bírságokból származó 
bevételekből történik.

Or. en

Módosítás 111
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az EUMSZ 3. cikke (1) bekezdésének 
c) pontja és 122. cikkének (2) bekezdése 
értelmében az euróövezet egésze és a 
tagállamok pénzügyi stabilitásának 
megőrzése érdekében létre kell hozni egy 
európai valutaalapot, amelynek irányítása 
az uniós szabályok alapján, finanszírozása 
pedig részben a bírságokból származó 
bevételekből és a Bizottság által a letétek 
után kapott kamatokból történik. Ezt az 
alapot a Tanács 2010. május 9–10-i 
ülésén hozott határozatok és az 
eurócsoport 2010. november 28-i 
nyilatkozata szerint kell létrehozni.

Or. en
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Módosítás 112
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az EUMSZ 3. cikke (1) bekezdésének 
c) pontja és 122. cikkének (2) bekezdése 
értelmében az euróövezet egésze pénzügyi 
stabilitásának megőrzése érdekében létre 
kell hozni egy európai valutaalapot, 
amelynek irányítása az uniós szabályok 
alapján, finanszírozása pedig különösen a 
bírságokból és innovatív pénzügyi 
eszközökből származó bevételekből 
történik. Ezt az alapot a Tanács 2010. 
május 9–10-i ülésén hozott határozatok és 
az eurócsoport 2010. november 28-i 
nyilatkozata szerint kell létrehozni.

Or. en

Módosítás 113
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az EUMSZ 3. cikke (1) bekezdésének 
c) pontja és 122. cikkének (2) bekezdése 
értelmében az euróövezet és az 
euróövezetbe tartozó tagállamok pénzügyi 
stabilitásának megőrzése érdekében létre 
kell hozni egy európai valutaalapot, 
amelynek irányítása az uniós szabályok 
alapján, finanszírozása pedig részben a 
bírságokból származó bevételekből 
történik. Ezt az alapot a Tanács 2010. 
május 9–10-i ülésén hozott határozatok és 
az eurócsoport 2010. november 28-i 
nyilatkozata szerint kell létrehozni.
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Or. en

Módosítás 114
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az euróövezet egésze pénzügyi 
stabilitásának megőrzése érdekében létre 
kell hozni egy európai valutaalapot, 
amelynek irányítása az uniós szabályok 
alapján, finanszírozása pedig különösen a 
bírságokból származó bevételekből 
történik. Ezt az alapot a Tanács 2010. 
május 9–10-i ülésén hozott határozatok és 
az eurócsoport 2010. november 28-i 
nyilatkozata szerint kell létrehozni.

Or. en

Indokolás

(Ezt a módosítást a 10. és 11. módosítás közé kell beilleszteni.)

Módosítás 115
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Ezen európai parlamenti 
állásfoglalás elfogadása óta az Európai 
Tanács 2010. október 28–29-i, valamint 
2010. december 16–17-i ülése után kiadott 
következtetéseiben az EUMSZ 136. 
cikkének módosítása útján állandó 
válságrendezési keret létrehozását kérte 
„az euróövezet egésze pénzügyi 
stabilitásának megőrzése érdekében” 
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(„európai stabilitási mechanizmus”).

Or. en

Módosítás 116
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az EUMSZ 3. cikke (1) bekezdésének 
c) pontjával és 122. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban a közösségi 
módszer alapján eurókötvényeket kell 
kibocsátani az euróövezetben a Stabilitási 
és Növekedési Paktumnak való megfelelés 
megerősítése, valamint a költségvetési 
fegyelem fokozása céljából.

Or. en

Módosítás 117
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A növekedés és munkahelyteremtés 
kiemelt uniós céljait az uniós 
költségvetésben szereplő, felhasználatlan 
kifizetési előirányzatokból és innovatív 
pénzügyi eszközökből származó 
bevételekből kell finanszírozni a 
Stabilitási és Növekedési Paktumot 
tiszteletben tartó vagy korrekciós 
intézkedéseket hozó tagállamokban.

Or. en
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Módosítás 118
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A piacok ingadozása és az 
euróövezethez tartozó egyes tagállamok 
államkötvényei által elért 
hozamkülönbségek szintje határozott 
fellépést tesz szükségessé az euró 
stabilitásának megvédésére.

Or. en

Módosítás 119
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Az európai valutaalapnak három célt 
kell szolgálnia: fedezetet kell nyújtania a 
tagállami államadósság egy részére, 
amelynek kifizetése nem veszélyeztetheti 
más tagállamok vagy a teljes euróövezet 
pénzügyi stabilitását (euró-értékpapírok); 
bármely, pénzügyi nehézségekkel küzdő 
tagállam segítségére kell lennie az 
esetlegesen őt fenyegető válság 
megoldásában (állandó válságkezelési 
mechanizmus); végül pedig forrásokat 
kell mozgósítania a gazdasági növekedést 
szolgáló pénzügyi befektetésekhez 
(projektkötvények).

Or. en
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Módosítás 120
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A likviditásnak az eurókötvények új 
világpiacán való növelése csökkenthetné a 
tagállamok pénzügyi költségeit és 
elősegíthetné, hogy az euró biztonságos 
menedékké váljon.

Or. en

Módosítás 121
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
4 e preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) Az euróövezethez tartozó 
tagállamoknak közös alapba kell 
helyezniük az államadósság legfeljebb [...] 
százalékát közös és többféle kötelezettség 
keretében (euró-értékpapírok). Míg a 
közös kibocsátás növelné a kötvények 
tőkepiaci likviditását, a közös kötelezettség 
azon államok megsegítésére szolgál, 
amelyek egyre nehezebben képesek tőkét 
előteremteni. Az euró-értékpapírok 
elsőbbséget élveznek a nemzeti 
kormányok adósságaival szemben. 
Segítséget nyújthatnak az euró 
tartalékvalutaként történő 
népszerűsítésében.

Or. en
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Módosítás 122
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A munkahelyteremtés és az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés kiemelt uniós céljait a 
Stabilitási és Növekedési Paktumot 
tiszteletben tartó, vagy a helyesbítő 
intézkedéseket hozó tagállamokban 
méltányosan lehetne finanszírozni az 
eurókötvényekből.

Or. en

Módosítás 123
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
4 f preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4f) A fiskális fegyelem erősítése 
érdekében a hiteles gazdasággal és fiskális 
politikával rendelkező országok számára 
lehetőséget kel adni, hogy GDP-jük 
legfeljebb teljes [...] százalékáig hitelt 
vegyenek fel, ugyanakkor a gyengébb 
gazdasággal vagy fiskális pozícióval 
rendelkező országoknak felárat/további 
kamatot kellene fizetniük, vagy csak a 
GDP alacsonyabb arányában vehetnének 
fel hitelt euró-értékpapírban. Szélsőséges 
esetben, amennyiben egy részt vevő ország 
folytatólagosan fenntarthatatlan 
gazdasági vagy fiskális politikát folytat, az 
euró-értékpapírok kibocsátásában való 
részvételét fel kell függeszteni.

Or. en
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Módosítás 124
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euro, ösztönözniük 
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

törölve

Or. el

Módosítás 125
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euro, ösztönözniük 
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 

törölve
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mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

Or. pt

Módosítás 126
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euro, ösztönözniük 
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euró, ösztönözniük 
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja. Ezt 
minimumkövetelménynek kell tekinteni, 
mivel az állami költségvetésnek jelentős 
strukturális többlettel kell rendelkeznie 
hosszú távú fenntarthatóságának 
szavatolása érdekében.

Or. fi

Módosítás 127
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euro, ösztönözniük 
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az euróövezethez 
tartozó tagállamokra vonatkozó 
szankciókat, valamint ösztönzőket kell 
kialakítani a fenntartható költségvetési 
politikára vonatkozó szabálynak való 
megfelelés erősítése érdekében. A prudens 
költségvetési politikának biztosítania kell, 
hogy az államháztartási kiadások 
növekedésének mértéke rendes esetben ne 
lépje túl a bruttó hazai termék (GDP) 
növekedésének fenntartható középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

Or. en

Módosítás 128
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euro, ösztönözniük 
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az euróövezethez 
tartozó tagállamoknak nyújtott segítségnek 
és ösztönzőknek biztosítaniuk kell a 
megfelelően hatékony és eredményes 
költségvetési politikát. A prudens 
költségvetési politikának biztosítania kell, 
hogy az államháztartási kiadások 
növekedésének mértéke rendes esetben 
nem lépi túl a bruttó hazai termék (GDP) 
növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
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csökkentése kompenzálja.

Or. en

Módosítás 129
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euro, ösztönözniük 
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euró, ösztönözniük 
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartás folyamatos, rendszerszintű 
bevételének növelése ellensúlyozza, a 
diszkrecionális bevételcsökkentést pedig a 
kiadások csökkentése kompenzálja.

Or. hu

Módosítás 130
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euro, ösztönözniük 
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euró, ösztönözniük 
kell a fenntartható költségvetési politikát. 
A prudens költségvetési politikának 
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biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben ne lépje túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének fenntartható 
középtávú mértékét, kivéve, ha a túllépést 
az államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

Or. en

Módosítás 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankcióknak, 
amelyek pénzneme az euro, ösztönözniük 
kell a prudens költségvetési politikát. A 
prudens költségvetési politikának 
biztosítania kell, hogy az államháztartási 
kiadások növekedésének mértéke rendes 
esetben nem lépi túl a bruttó hazai termék 
(GDP) növekedésének prudens középtávú 
mértékét, kivéve, ha a túllépést az 
államháztartási bevételek növelése 
ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

(5) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankciók, 
amelyek pénzneme az euró, a prudens 
költségvetési politika ösztönzésére 
szolgálnak. A prudens költségvetési 
politikának biztosítania kell, hogy az 
államháztartási kiadások növekedésének 
mértéke rendes esetben nem lépi túl a 
bruttó hazai termék (GDP) növekedésének 
prudens középtávú mértékét, kivéve, ha a 
túllépést az államháztartási bevételek 
növelése ellensúlyozza, a diszkrecionális 
bevételcsökkentést pedig a kiadások 
csökkentése kompenzálja.

Or. el

Módosítás 132
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az európai egységes piac 
megszilárdítása alapvető előfeltétel a 
gazdasági és monetáris unió megfelelő 
működésének és megerősödésének 
biztosításához. Ebben az értelemben meg 
kell szüntetni a jelenlegi szabályozási és 
fizikai akadályokat, amelyek lehetetlenné 
teszik az egységes európai vasúti térség 
megvalósítását, különösen a 
teherszállításban.

Or. en

Módosítás 133
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az e rendeletben megállapított 
szabályoknak olyan intézkedéseket is 
magukban kell foglalniuk, mint a 
megfelelő időben történő megfelelés 
ösztönzése.

Or. en

Módosítás 134
Philippe Lamberts
 Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A közös eurókötvények növelnék a 
konvergenciát és a gazdaságpolitikai 
koordinációt, ezért erősítenék a Stabilitási 
és Növekedési Paktumnak való 
megfelelést. Az e rendeletben 
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megállapított szabályok általános 
iránymutatásokat adnak a közös 
eurókötvények kibocsátásához az 
euróövezeten belül. A közös 
eurókötvényeket 2013. január 1. előtt kell 
kibocsátani.
A költségvetési konvergencia döntő 
fontosságú a fenntartható költségvetési 
politikára vonatkozó szabálynak való 
megfelelés erősítése érdekében. Ezért a 
Bizottságnak 2011 végére következetes 
jogalkotási csomagot kell kidolgoznia a 
teljes mértékben közös európai fiskális 
keret létrehozása érdekében a 
konvergencia, a megfelelő szabályozás és 
a tisztességes verseny biztosítása céljából.

Or. en

Módosítás 135
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A prudens költségvetési politikával 
eredményesen meg kell valósítani és fenn 
kell tartani a középtávú költségvetési 
célkitűzést. A költségvetési egyenlegre 
vonatkozó középtávú költségvetési 
célkitűzés betartása lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy az 
államháztartási hiányra vonatkozóan a 
GDP 3%-ában meghatározott 
referenciaérték tekintetében biztonsági 
tartalékkal rendelkezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és 
ugyanakkor legyen költségvetési 
mozgásterük, különös tekintettel az állami 
beruházási igényekre.

törölve

Or. pt
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Módosítás 136
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A prudens költségvetési politikával 
eredményesen meg kell valósítani és fenn 
kell tartani a középtávú költségvetési 
célkitűzést. A költségvetési egyenlegre 
vonatkozó középtávú költségvetési 
célkitűzés betartása lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy az 
államháztartási hiányra vonatkozóan a 
GDP 3%-ában meghatározott 
referenciaérték tekintetében biztonsági 
tartalékkal rendelkezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és 
ugyanakkor legyen költségvetési 
mozgásterük, különös tekintettel az állami 
beruházási igényekre.

(6) A fenntartható költségvetési 
politikával eredményesen meg kell 
valósítani és fenn kell tartani a középtávú 
költségvetési célkitűzést. A költségvetési 
egyenlegre vonatkozó középtávú 
költségvetési célkitűzés betartása lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy 
megbirkózzanak a szokásos ciklikus 
ingadozásokkal, miközben a költségvetési 
hiányt a GDP 3%-ának megfelelő 
referenciaérték alatt tartják, valamint 
biztosítja a gyors előrelépést a költségvetés 
fenntarthatósága felé. Mindezt figyelembe 
véve a középtávú költségvetési 
célkitűzésnek mozgásteret kell hagynia a 
költségvetés számára, különös tekintettel 
az Unió munkahelyekkel és intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos célkitűzéseinek elérésére 
szolgáló állami beruházásokra.

Or. en

Módosítás 137
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A prudens költségvetési politikával 
eredményesen meg kell valósítani és fenn 
kell tartani a középtávú költségvetési 
célkitűzést. A költségvetési egyenlegre 
vonatkozó középtávú költségvetési 

(6) A fenntartható költségvetési 
politikával eredményesen meg kell 
valósítani és fenn kell tartani a középtávú 
költségvetési célkitűzést. A költségvetési 
egyenlegre vonatkozó középtávú 
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célkitűzés betartása lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy az 
államháztartási hiányra vonatkozóan a 
GDP 3%-ában meghatározott 
referenciaérték tekintetében biztonsági 
tartalékkal rendelkezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és 
ugyanakkor legyen költségvetési 
mozgásterük, különös tekintettel az állami 
beruházási igényekre.

költségvetési célkitűzés betartása lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy 
megbirkózzanak a szokásos ciklikus 
ingadozásokkal, miközben a költségvetési 
hiányt a GDP 3%-ának megfelelő 
referenciaérték alatt tartják, valamint 
biztosítja a gyors előrelépést a költségvetés 
fenntarthatósága felé. Mindezt figyelembe 
véve a középtávú költségvetési 
célkitűzésnek mozgásteret kell hagynia a 
költségvetés számára, különös tekintettel 
az Unió munkahelyekkel és intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos célkitűzéseinek elérésére 
szolgáló állami beruházásokra.

Or. en

Módosítás 138
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A prudens költségvetési politikával 
eredményesen meg kell valósítani és fenn 
kell tartani a középtávú költségvetési 
célkitűzést. A költségvetési egyenlegre 
vonatkozó középtávú költségvetési 
célkitűzés betartása lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy az 
államháztartási hiányra vonatkozóan a 
GDP 3%-ában meghatározott 
referenciaérték tekintetében biztonsági 
tartalékkal rendelkezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és 
ugyanakkor legyen költségvetési 
mozgásterük, különös tekintettel az állami 
beruházási igényekre.

(6) A fenntartható költségvetési 
politikával eredményesen meg kell 
valósítani és fenn kell tartani a középtávú 
költségvetési célkitűzést. A költségvetési 
egyenlegre vonatkozó középtávú 
költségvetési célkitűzés betartása lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy az 
államháztartási hiányra vonatkozóan a 
GDP 3%-ában meghatározott 
referenciaérték tekintetében biztonsági 
tartalékkal rendelkezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és 
ugyanakkor legyen költségvetési 
mozgásterük, különös tekintettel az állami 
beruházási igényekre.

Or. en
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Módosítás 139
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A prudens költségvetési politikával 
eredményesen meg kell valósítani és fenn 
kell tartani a középtávú költségvetési 
célkitűzést. A költségvetési egyenlegre 
vonatkozó középtávú költségvetési 
célkitűzés betartása lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy az 
államháztartási hiányra vonatkozóan a 
GDP 3%-ában meghatározott 
referenciaérték tekintetében biztonsági 
tartalékkal rendelkezzenek annak 
érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és 
ugyanakkor legyen költségvetési 
mozgásterük, különös tekintettel az állami 
beruházási igényekre.

(6) A prudens és fenntartható 
költségvetési politikával eredményesen 
meg kell valósítani és fenn kell tartani a 
középtávú költségvetési célkitűzést. A 
költségvetési egyenlegre vonatkozó 
középtávú költségvetési célkitűzés 
betartása lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy az államháztartási hiányra 
vonatkozóan a GDP 3%-ában 
meghatározott referenciaérték tekintetében 
biztonsági tartalékkal rendelkezzenek 
annak érdekében, hogy biztosítsák a gyors 
előrelépést a fenntarthatóság felé és 
ugyanakkor legyen költségvetési 
mozgásterük, különös tekintettel az állami 
beruházási igényekre.

Or. en

Módosítás 140
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A prudens és fenntartható 
költségvetési politikával eredményesen 
meg kell valósítani és fenn kell tartani a 
középtávú költségvetési célkitűzést. A 
költségvetési egyenlegre vonatkozó 
középtávú költségvetési célkitűzés 
betartása lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy az államháztartási hiányra 
vonatkozóan a GDP 3%-ában 
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meghatározott referenciaérték 
tekintetében biztonsági tartalékkal 
rendelkezzenek annak érdekében, hogy 
biztosítsák a gyors előrelépést a 
fenntarthatóság felé és ugyanakkor 
legyen költségvetési mozgásterük, különös 
tekintettel az állami beruházási igényekre.

Or. en

Módosítás 141
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a prudens költségvetési 
politika ösztönzőjét a kamatozó letét 
elhelyezésének kötelezettsége alkotja, 
amelyet átmenetileg azon – euro 
pénznemmel rendelkező – tagállam 
számára írnak elő, amelynek 
előrehaladása nem elégséges a 
költségvetési konszolidáció terén. Ez 
akkor következne be, ha a tagállam a 
Bizottságtól kapott első figyelmeztetést 
követően továbbra is olyan magatartást 
mutat, amely – bár nem egyenértékű a 
túlzott hiány tilalmának megszegésével – 
nem prudens és potenciálisan káros a 
gazdasági és monetáris uniós zavartalan 
működésére nézve, és a Tanács ezért a 
Szerződés 121. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően ajánlást bocsát ki.

törölve

Or. pt
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Módosítás 142
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a prudens költségvetési 
politika ösztönzőjét a kamatozó letét 
elhelyezésének kötelezettsége alkotja, 
amelyet átmenetileg azon – euro 
pénznemmel rendelkező – tagállam 
számára írnak elő, amelynek előrehaladása 
nem elégséges a költségvetési 
konszolidáció terén. Ez akkor következne 
be, ha a tagállam a Bizottságtól kapott első 
figyelmeztetést követően továbbra is olyan 
magatartást mutat, amely – bár nem 
egyenértékű a túlzott hiány tilalmának 
megszegésével – nem prudens és 
potenciálisan káros a gazdasági és 
monetáris uniós zavartalan működésére 
nézve, és a Tanács ezért a Szerződés 121. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást bocsát ki.

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a prudens költségvetési 
politika ösztönzőjét a kamatozó letét 
elhelyezésének kötelezettsége alkotja, 
amelyet átmenetileg azon euróövezetbeli 
tagállam számára írnak elő, amelynek 
előrehaladása nem elégséges a 
költségvetési konszolidáció terén. Ez akkor 
következne be, ha a tagállam a Bizottságtól 
kapott első figyelmeztetést követően 
továbbra is olyan magatartást mutat, amely 
– bár nem egyenértékű a túlzott hiány 
tilalmának megszegésével – nem prudens 
és potenciálisan káros a gazdasági és 
monetáris uniós zavartalan működésére 
nézve, és a Tanács ezért a Szerződés 121. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást bocsát ki. Az adósságszerkezetet 
figyelembe kell venni ezen ajánlás 
érdemleges tényezőjeként.

Or. en

Módosítás 143
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a prudens költségvetési 
politika ösztönzőjét a kamatozó letét 
elhelyezésének kötelezettsége alkotja, 
amelyet átmenetileg azon – euro 
pénznemmel rendelkező – tagállam 
számára írnak elő, amelynek előrehaladása 

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a fenntartható 
költségvetési politikára vonatkozó szabály 
be nem tartása esetére tervezett szankciót 
a kamatozó letét elhelyezésének 
kötelezettsége alkotja, amelyet átmenetileg 
azon euróövezetbeli tagállam számára 
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nem elégséges a költségvetési 
konszolidáció terén. Ez akkor következne 
be, ha a tagállam a Bizottságtól kapott első 
figyelmeztetést követően továbbra is olyan 
magatartást mutat, amely – bár nem 
egyenértékű a túlzott hiány tilalmának 
megszegésével – nem prudens és 
potenciálisan káros a gazdasági és 
monetáris uniós zavartalan működésére 
nézve, és a Tanács ezért a Szerződés 121. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást bocsát ki.

írnak elő, amelynek előrehaladása nem 
elégséges a költségvetési konszolidáció 
terén. Ez akkor következne be, ha a 
tagállam a Bizottságtól kapott első 
figyelmeztetést követően továbbra is olyan 
magatartást mutat, amely – bár nem 
egyenértékű a túlzott hiány tilalmának 
megszegésével – nem prudens és 
potenciálisan káros a gazdasági és 
monetáris uniós zavartalan működésére 
nézve, és a Tanács ezért a Szerződés 121. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást bocsát ki.

Or. en

Módosítás 144
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a prudens költségvetési 
politika ösztönzőjét a kamatozó letét 
elhelyezésének kötelezettsége alkotja, 
amelyet átmenetileg azon – euro 
pénznemmel rendelkező – tagállam 
számára írnak elő, amelynek előrehaladása 
nem elégséges a költségvetési 
konszolidáció terén. Ez akkor következne 
be, ha a tagállam a Bizottságtól kapott első 
figyelmeztetést követően továbbra is olyan 
magatartást mutat, amely – bár nem 
egyenértékű a túlzott hiány tilalmának 
megszegésével – nem prudens és 
potenciálisan káros a gazdasági és 
monetáris uniós zavartalan működésére 
nézve, és a Tanács ezért a Szerződés 121. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást bocsát ki.

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a fenntartható 
költségvetési politika ösztönzőjét a 
kamatozó letét átmeneti elhelyezésének 
kötelezettsége alkotja, amelyet azon 
euróövezetbeli tagállam számára írnak elő, 
amelynek előrehaladása nem elégséges a 
költségvetési konszolidáció terén. Ez akkor 
következne be, ha a tagállam a Bizottságtól 
kapott első figyelmeztetést követően 
továbbra is olyan magatartást mutat, amely 
– bár nem egyenértékű a túlzott hiány 
tilalmának megszegésével – 
fenntarthatatlan és potenciálisan káros a 
gazdasági és monetáris uniós zavartalan 
működésére nézve, és a Tanács ezért a 
Szerződés 121. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően ajánlást bocsát ki.

Or. en
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Módosítás 145
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a prudens költségvetési 
politika ösztönzőjét a kamatozó letét 
elhelyezésének kötelezettsége alkotja, 
amelyet átmenetileg azon – euro 
pénznemmel rendelkező – tagállam 
számára írnak elő, amelynek előrehaladása 
nem elégséges a költségvetési 
konszolidáció terén. Ez akkor következne 
be, ha a tagállam a Bizottságtól kapott első 
figyelmeztetést követően továbbra is olyan 
magatartást mutat, amely – bár nem 
egyenértékű a túlzott hiány tilalmának 
megszegésével – nem prudens és 
potenciálisan káros a gazdasági és 
monetáris uniós zavartalan működésére 
nézve, és a Tanács ezért a Szerződés 121. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást bocsát ki.

(7) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a prudens és 
fenntartható költségvetési politika 
ösztönzőjét a kamatozó letét 
elhelyezésének kötelezettsége alkotja, 
amelyet átmenetileg azon euróövezetbeli 
tagállam számára írnak elő, amelynek 
előrehaladása nem elégséges a 
költségvetési konszolidáció terén. Ez akkor 
következne be, ha a tagállam a Bizottságtól 
kapott első figyelmeztetést követően 
továbbra is olyan magatartást mutat, amely 
– bár nem egyenértékű a túlzott hiány 
tilalmának megszegésével – nem prudens 
és potenciálisan káros a gazdasági és 
monetáris uniós zavartalan működésére 
nézve, és a Tanács ezért a Szerződés 121. 
cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást bocsát ki.

Or. en

Módosítás 146
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágában a prudens és 
fenntartható költségvetési politika 
ösztönzőjét a kamatozó letét 
elhelyezésének kötelezettsége alkotja, 
amelyet átmenetileg azon euróövezetbeli 
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tagállam számára írnak elő, amelynek 
előrehaladása nem elégséges a 
költségvetési konszolidáció terén. Ez 
akkor következne be, ha a tagállam a 
Bizottságtól kapott első figyelmeztetést 
követően továbbra is olyan magatartást 
tanúsít, amely – bár nem egyenértékű a 
túlzott hiány tilalmának megszegésével – 
nem prudens és potenciálisan káros a 
gazdasági és monetáris uniós zavartalan 
működésére nézve, és a Tanács ezért az 
EUMSZ 121. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően ajánlást bocsát ki.

Or. en

Módosítás 147
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kamatozó letétet a felhalmozott 
kamatokkal együtt visszafizetik az érintett 
tagállamnak, ha a Tanács meggyőződött 
arról, hogy a letét elhelyezésének 
kötelezettségét szükségessé tevő helyzet 
megszűnt.

törölve

Or. pt

Módosítás 148
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kamatozó letétet a felhalmozott 
kamatokkal együtt visszafizetik az érintett 
tagállamnak, ha a Tanács meggyőződött 

A magyar változatot nem érinti.
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arról, hogy a letét elhelyezésének 
kötelezettségét szükségessé tevő helyzet 
megszűnt.

Or. en

Módosítás 149
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában az azokra a 
tagállamokra vonatkozó szankciók 
formája, amelyek pénzneme az euro, nem 
kamatozó letét elhelyezésére irányuló 
kötelezettség a túlzott hiány fennállását 
megállapító tanácsi határozathoz 
kapcsolódóan, és pénzbírság fizetésére 
irányuló kötelezettség abban az esetben, 
ha nem teljesítették a túlzott költségvetési 
hiány megszüntetésére vonatkozó tanácsi 
ajánlást. Ezeket a szankciókat attól 
függetlenül elő kell írni, hogy előírtak-e 
már korábban az érintett tagállam 
számára kamatozó letétet.

törölve

Or. pt

Módosítás 150
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az e rendeletben meghatározott 
kamatozó letét, a nem kamatozó letét és a 
pénzbírság nagyságát úgy kell 
megállapítani, hogy az biztosítsa a 

törölve
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szankciók fokozatosságát a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágában, és hogy elegendő 
mértékű ösztönzést jelentsen az Unió 
költségvetési keretének betartására azon 
tagállamok számára, amelyeknek 
pénzneme az euro. A Szerződés 126. cikke 
(11) bekezdéséhez kapcsolódó, az 
1467/97/EK rendelet 12. cikkében 
részletezett pénzbírság egy a GDP 0,2%-
ával megegyező állandó elemből, valamint 
egy változó elemből áll. Ezért biztosított a 
fokozatosság és tagállamok egyenlő 
kezelése, ha az ebben a rendeletben 
meghatározott kamatozó letét, a nem 
kamatozó letét és a pénzbírság a GDP 
0,2%-ával, a Szerződés 126. cikke (11) 
bekezdéséhez kapcsolódó pénzbírság 
állandó elemének nagyságával egyenlők.

Or. pt

Módosítás 151
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az e rendeletben meghatározott 
kamatozó letét, a nem kamatozó letét és a 
pénzbírság nagyságát úgy kell 
megállapítani, hogy az biztosítsa a 
szankciók fokozatosságát a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágában, és hogy elegendő 
mértékű ösztönzést jelentsen az Unió 
költségvetési keretének betartására azon 
tagállamok számára, amelyeknek 
pénzneme az euro. A Szerződés 126. cikke 
(11) bekezdéséhez kapcsolódó, az 
1467/974/EK rendelet 12. cikkében 
részletezett pénzbírság egy a GDP 0,2%-
ával megegyező állandó elemből, valamint 
egy változó elemből áll. Ezért biztosított a 

(10) Az e rendeletben meghatározott 
kamatozó letét, a nem kamatozó letét és a 
pénzbírság nagyságát úgy kell 
megállapítani, hogy az a prociklikusság 
elkerülése mellett biztosítsa a szankciók 
méltányos fokozatosságát a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágában, és hogy elegendő 
mértékű ösztönzést jelentsen az Unió 
költségvetési keretének betartására azon 
tagállamok számára, amelyeknek 
pénzneme az euró. A Szerződés 126. cikke 
(11) bekezdéséhez kapcsolódó, az 
1467/974/EK rendelet 12. cikkében 
részletezett pénzbírság egy a GDP 0,2%-
ával megegyező állandó elemből, valamint 
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fokozatosság és tagállamok egyenlő 
kezelése, ha az ebben a rendeletben 
meghatározott kamatozó letét, a nem 
kamatozó letét és a pénzbírság a GDP 
0,2%-ával, a Szerződés 126. cikke (11) 
bekezdéséhez kapcsolódó pénzbírság 
állandó elemének nagyságával egyenlők.

egy változó elemből áll. Ezért biztosított a 
fokozatosság és tagállamok egyenlő 
kezelése, ha az ebben a rendeletben 
meghatározott kamatozó letét, a nem 
kamatozó letét és a pénzbírság a GDP 
0,2%-ával, a Szerződés 126. cikke (11) 
bekezdéséhez kapcsolódó pénzbírság 
állandó elemének nagyságával egyenlők.

Or. en

Módosítás 152
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az e rendeletben meghatározott 
kamatozó letét, a nem kamatozó letét és a 
pénzbírság nagyságát úgy kell 
megállapítani, hogy az biztosítsa a 
szankciók fokozatosságát a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágában, és hogy elegendő 
mértékű ösztönzést jelentsen az Unió 
költségvetési keretének betartására azon 
tagállamok számára, amelyeknek 
pénzneme az euro. A Szerződés 126. cikke 
(11) bekezdéséhez kapcsolódó, az 
1467/974/EK rendelet 12. cikkében 
részletezett pénzbírság egy a GDP 0,2%-
ával megegyező állandó elemből, valamint 
egy változó elemből áll. Ezért biztosított a 
fokozatosság és tagállamok egyenlő 
kezelése, ha az ebben a rendeletben 
meghatározott kamatozó letét, a nem 
kamatozó letét és a pénzbírság a GDP 
0,2%-ával, a Szerződés 126. cikke (11) 
bekezdéséhez kapcsolódó pénzbírság 
állandó elemének nagyságával egyenlők.

(10) Az e rendeletben meghatározott 
kamatozó letét, a nem kamatozó letét és a 
pénzbírság nagyságát úgy kell 
megállapítani, hogy az a prociklikusság 
elkerülése mellett biztosítsa a szankciók 
fokozatosságát a Stabilitási és Növekedési 
Paktum prevenciós és korrekciós ágában, 
és hogy elegendő mértékű ösztönzést 
jelentsen az Unió költségvetési keretének 
betartására azon tagállamok számára, 
amelyeknek pénzneme az euró. A 
Szerződés 126. cikke (11) bekezdéséhez 
kapcsolódó, az 1467/974/EK rendelet 12. 
cikkében részletezett pénzbírság egy a 
GDP 0,2%-ával megegyező állandó 
elemből, valamint egy változó elemből áll. 
Ezért biztosított a fokozatosság és 
tagállamok egyenlő kezelése, ha az ebben a 
rendeletben meghatározott kamatozó letét, 
a nem kamatozó letét és a pénzbírság a 
GDP 0,2%-ával, a Szerződés 126. cikke 
(11) bekezdéséhez kapcsolódó pénzbírság 
állandó elemének nagyságával egyenlők.

__________________
4. HL L 209., 1997.8.2., 6. o.
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Or. en

Módosítás 153
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az e rendeletben meghatározott 
kamatozó letét, a nem kamatozó letét és a 
pénzbírság nagyságát úgy kell 
megállapítani, hogy az biztosítsa a 
szankciók fokozatosságát a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágában, és hogy elegendő 
mértékű ösztönzést jelentsen az Unió 
költségvetési keretének betartására azon 
tagállamok számára, amelyeknek 
pénzneme az euro. A Szerződés 126. cikke 
(11) bekezdéséhez kapcsolódó, az 
1467/97/EK rendelet 12. cikkében 
részletezett pénzbírság egy a GDP 0,2%-
ával megegyező állandó elemből, valamint 
egy változó elemből áll. Ezért biztosított a 
fokozatosság és tagállamok egyenlő 
kezelése, ha az ebben a rendeletben 
meghatározott kamatozó letét, a nem 
kamatozó letét és a pénzbírság a GDP 
0,2%-ával, a Szerződés 126. cikke (11) 
bekezdéséhez kapcsolódó pénzbírság 
állandó elemének nagyságával egyenlők.

(10) Az e rendeletben meghatározott 
kamatozó letét, a nem kamatozó letét és a 
pénzbírság nagyságát úgy kell 
megállapítani, hogy az biztosítsa a 
szankciók fokozatosságát a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágában, és hogy elegendő 
mértékű ösztönzést jelentsen az Unió 
költségvetési keretének betartására azon 
tagállamok számára, amelyeknek 
pénzneme az euró. A Szerződés 126. cikke 
(11) bekezdéséhez kapcsolódó, az 
1467/97/EK rendelet 12. cikkében 
részletezett pénzbírság egy a GDP 0,2%-
ával megegyező állandó elemből, valamint 
egy változó elemből áll. Ezért biztosított a 
fokozatosság és a tagállamok egyenlő 
kezelése, ha az ebben a rendeletben 
meghatározott kamatozó letét, nem 
kamatozó letét és pénzbírság a GDP 0,2 %-
ával, azaz a Szerződés 126. cikkének (11) 
bekezdéséhez kapcsolódó pénzbírság, 
melynek maximális határa a GDP 0,5%-a, 
állandó elemének nagyságával egyenlők.

Or. hu

Módosítás 154
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 



PE458.626v01-00 58/149 AM\856766HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az e rendeletben meghatározott 
kamatozó letét, a nem kamatozó letét és a 
pénzbírság nagyságát úgy kell 
megállapítani, hogy az biztosítsa a 
szankciók fokozatosságát a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágában, és hogy elegendő 
mértékű ösztönzést jelentsen az Unió 
költségvetési keretének betartására azon 
tagállamok számára, amelyeknek 
pénzneme az euro. A Szerződés 126. cikke 
(11) bekezdéséhez kapcsolódó, az 
1467/974/EK rendelet 12. cikkében 
részletezett pénzbírság egy a GDP 0,2%-
ával megegyező állandó elemből, valamint 
egy változó elemből áll. Ezért biztosított a 
fokozatosság és tagállamok egyenlő 
kezelése, ha az ebben a rendeletben 
meghatározott kamatozó letét, a nem 
kamatozó letét és a pénzbírság a GDP 
0,2%-ával, a Szerződés 126. cikke (11) 
bekezdéséhez kapcsolódó pénzbírság 
állandó elemének nagyságával egyenlők.

(10) Az e rendeletben meghatározott 
kamatozó letét, a nem kamatozó letét és a 
pénzbírság nagyságát úgy kell 
megállapítani, hogy az biztosítsa a 
szankciók fokozatosságát a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágában, és hogy elegendő 
mértékű ösztönzést jelentsen az Unió 
költségvetési keretének betartására azon 
tagállamok számára, amelyeknek 
pénzneme az euró. A Szerződés 126. cikke 
(11) bekezdéséhez kapcsolódó, az 
1467/974/EK rendelet 12. cikkében 
részletezett pénzbírság egy a GDP 0,4%-
ával megegyező állandó elemből, valamint 
egy változó elemből áll. Ezért biztosított a 
fokozatosság és tagállamok egyenlő 
kezelése, ha az ebben a rendeletben 
meghatározott kamatozó letét, a nem 
kamatozó letét és a pénzbírság a GDP 
0,4%-ával, a Szerződés 126. cikke (11) 
bekezdéséhez kapcsolódó pénzbírság 
állandó elemének nagyságával egyenlők.

Or. en

Módosítás 155
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A további szankciókból származó 
bevételeket – nevezetesen a GDP 0,2%-
ának megfelelő kamatozó letétet a 
prudens költségvetési politikától való 
tartós és különösen súlyos eltérések 
esetén, a GDP 0,2%-ának megfelelő nem 
kamatozó letétet, amennyiben a Tanács 
úgy határoz, hogy egy adott tagállam ellen 
túlzott egyensúlyhiány miatti eljárást 
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indít, és végül a pénzbírságot a hiány 
megszüntetésére vonatkozó eredeti tanácsi 
ajánlás nemteljesítése esetén – a 
szabályokat megsértő adott tagállam 
számára létrehozott letéti számlán kell 
elhelyezni, mely tagállam visszakapja e 
számla egyenlegét, mihelyt a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva úgy 
határoz, hogy a szükséges javító 
intézkedésekre sor került.

Or. en

Módosítás 156
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. 
A Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági körülmények miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését.

törölve

Or. en

Módosítás 157
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. 
A Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági körülmények miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését.

törölve

Or. en

Indokolás

A kérelemre csökkentett vagy törölt pénzbírságok korlátozzák az eljárások automatikus 
jellegét. A gazdaságirányítási keret hitelességének megóvása érdekében biztosítani kell a 
szabályok és eljárások teljes körű végrehajtását, ezért el kell kerülni a mentesítési 
záradékokat.

Módosítás 158
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. 
A Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági körülmények miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését.

törölve
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Or. pt

Módosítás 159
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. 
A Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági körülmények miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését.

törölve

Or. en

Módosítás 160
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. 
A Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági körülmények miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 

(11) Kivételként a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági körülmények miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését az Európai 
Parlament illetékes bizottságán belül 
lefolytatott meghallgatás után.
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csökkentését vagy törlését.

Or. en

Módosítás 161
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági körülmények miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését.

(11) A Tanács számára megvalósítható 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
Bizottság vagy az Európai Parlament 
javaslata alapján, vagy az érintett tagállam 
kérelmét követően csökkentse vagy törölje 
az azon tagállamokra kivetett szankciókat, 
amelyek pénzneme az euró. A Stabilitási és 
Növekedési Paktum korrekciós ágában a 
Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy 
kivételes gazdasági körülmények vagy 
negatív társadalmi hatások miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését.

Or. en

Módosítás 162
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően csökkentse vagy 
törölje az azon tagállamokra kivetett 
szankciókat, amelyek pénzneme az euro. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ágában a Bizottság számára 

(11) A Tanács számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság javaslata 
alapján, az érintett tagállam indokolással 
ellátott kérelmét követően vagy súlyos 
gazdasági visszaesés esetén csökkentse, 
elhalassza vagy törölje az azon 
tagállamokra kivetett szankciókat, amelyek 
pénzneme az euró. A Stabilitási és 
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lehetővé kell tenni, hogy kivételes 
gazdasági körülmények miatt is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését.

Növekedési Paktum korrekciós ágában a 
Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy 
kivételes gazdasági körülmények miatt 
vagy súlyos gazdasági visszaesés esetén is 
javasolhassa a szankció nagyságának 
csökkentését vagy törlését.

Or. en

Módosítás 163
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott 
hiány megszüntetése esetén fel kell 
szabadítani, míg a letétek kamatait és a 
beszedett pénzbírságokat fel kell osztani a 
túlzott hiánnyal nem rendelkező és a 
túlzott egyensúlytalanság esetén 
követendő eljárás alá sem vont azon 
tagállamok között, amelyek pénzneme az 
euro.

törölve

Or. pt

Módosítás 164
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat fel kell osztani a túlzott 
hiánnyal nem rendelkező és a túlzott 
egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárás alá sem vont azon tagállamok 

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani a 
letétek kamataival és a beszedett 
pénzbírságokal együtt.
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között, amelyek pénzneme az euro.

Or. en

Módosítás 165
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat fel kell osztani a túlzott 
hiánnyal nem rendelkező és a túlzott 
egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárás alá sem vont azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euro.

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat az európai valutaalapnak 
kell megkapnia.

Or. en

Módosítás 166
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat fel kell osztani a túlzott 
hiánnyal nem rendelkező és a túlzott 
egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárás alá sem vont azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euro.

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat a Tanács 2010. december 
16-i határozatában bejelentett stabilitási 
mechanizmusnak kell megkapnia. E 
mechanizmus létrehozásáig a kamatot és a 
beszedett bírságokat az európai pénzügyi 
stabilizációs eszköz javára kell írni.

Or. en
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Módosítás 167
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat fel kell osztani a túlzott 
hiánnyal nem rendelkező és a túlzott 
egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárás alá sem vont azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euro.

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat az Unió hosszú távú 
befektetési és munkahelyekkel kapcsolatos 
célkitűzéseinek elérésére kell felhasználni, 
különösen a leggazdagabb és a 
legszegényebb tagállamok közötti 
társadalmi és gazdasági különbségek 
áthidalása érdekében.

Or. en

Módosítás 168
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat fel kell osztani a túlzott 
hiánnyal nem rendelkező és a túlzott 
egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárás alá sem vont azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euro.

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat az európai pénzügyi 
stabilizációs mechanizmusnak vagy az 
EUMSZ 136. cikkének (3) bekezdése 
értelmében létrehozott egyéb állandó 
válságkezelési mechanizmusnak kell 
megkapnia.

Or. en
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Módosítás 169
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat fel kell osztani a túlzott 
hiánnyal nem rendelkező és a túlzott 
egyensúlytalanság esetén követendő 
eljárás alá sem vont azon tagállamok 
között, amelyek pénzneme az euro.

(12) A nem kamatozó letétet a túlzott hiány 
megszüntetése esetén fel kell szabadítani, 
míg a letétek kamatait és a beszedett 
pénzbírságokat a közösségi 
költségvetésben kell feltüntetni.

Or. el

Módosítás 170
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az államadósság egy valutaunióban 
eltérő hatással jár, mint egymástól 
független valuták esetében. Az euróövezet 
államadósságára vonatkozó kedvezményes 
bánásmód fenntartását ezért felül kell 
vizsgálni, és amennyiben az 1466/97/EK 
rendelet és az 1467/97/EK rendelet 
értelmében nem tartják be a Stabilitási és 
Növekedési Paktumot, korlátozni kell vagy 
vissza kell vonni a túlzott makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére és a Stabilitási 
és Növekedési Paktum betartására 
irányuló fegyelmi intézkedésként.

Or. en



AM\856766HU.doc 67/149 PE458.626v01-00

HU

Módosítás 171
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Tanács felhatalmazást kap az 
ebben a rendeletben meghatározott 
szankcionálási mechanizmusokat 
végrehajtó egyedi határozatok 
elfogadására. A Szerződés 121. cikke (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint a 
tagállamok gazdaságpolitikáinak 
Tanácsban folytatott összehangolása 
részeként ezek az egyedi határozatok 
szervesen követik a Szerződés 121. és 126. 
cikkének és az 1466/97/EK és az 
1467/97/EK rendeletnek megfelelően a 
Tanács által elfogadott intézkedéseket.

törölve

Or. pt

Módosítás 172
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az elszámoltathatóság és a nemzeti 
felelősségvállalás elősegítése érdekében a 
Tanácsot nyilvánosan kell összehívni és 
tanácskozásait nyilvánosan kell folytatnia, 
amikor ezeken az Európai Unió és 
polgárai érdekeit érintő fontos 
kérdésekben vitat meg és fogad el 
következtetéseket és ajánlásokat.

Or. en
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Módosítás 173
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel ez a rendelet az 1466/97/EK és 
az 1467/97/EK rendelet eredményes 
érvényesítésére vonatkozó általános 
szabályokat tartalmaz, a 121. cikk (6) 
bekezdésében említett rendes jogalkotási 
eljárás keretében kell elfogadni.

törölve

Or. pt

Módosítás 174
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel az egységes szankcionálási 
mechanizmus célkitűzését a tagállamok 
szintjén nem lehet kellőképpen 
megvalósítani, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben foglalt arányossági 
elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl 
a szóban forgó célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket.

törölve

Or. el

Módosítás 175
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel az egységes szankcionálási 
mechanizmus célkitűzését a tagállamok 
szintjén nem lehet kellőképpen 
megvalósítani, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben foglalt arányossági 
elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl 
a szóban forgó célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket,

törölve

Or. pt

Módosítás 176
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Mivel az euróövezetbeli tagállamok 
monetáris politikája az Unió kizárólagos 
hatáskörébe tartozik, a Bizottságot fel kell 
ruházni a vészhelyzet esetén történő 
beavatkozás hatáskörével, amikor az euró 
stabilitása veszélyben van.

Or. en

Módosítás 177
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) E rendelet rendelkezései teljes 
mértékben megfelelnek a Szerződés 3. 
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cikkének és az EUMSZ horizontális 
rendelkezéseinek, nevezetesen a 7., 8., 9., 
10. és 11. cikkeknek, az Alapjogi 
Chartának, valamint a 26. jegyzőkönyv 
rendelkezéseinek és a 153. cikk (5) 
bekezdésének.

Or. en

Módosítás 178
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az Európai Unióról szóló szerződés 
48. cikkének (2) bekezdésére való 
tekintettel az Európai Bizottság nem 
kaphat további hatásköröket.

Or. el

Módosítás 179
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Ez a rendelet nem érinti a 
tagállamokban és az uniós jogban 
elismert alapvető jogok gyakorlását Nem 
érinti továbbá az uniós jogot tiszteletben 
tartó nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban lévő, kollektív 
megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
szervezett fellépéshez való jogot.

Or. en
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Módosítás 180
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
-1 cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk
A megfelelő időben történő megfelelésre 

irányuló intézkedések
(1) Hitelrendszert kell létrehozni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
segítségével a 2b–2d. cikkeknek 
megfelelően. A tagállamok csak abban az 
esetben juthatnak hitelhez, ha 
megfelelnek a fenntartható politikák 
kialakítására vonatkozó, a rendelet 5. 
cikkében meghatározott szabálynak és a 
középtávú célkitűzés felé haladva 
túlteljesítik az éves célokat. A hitelek 
elvesznek a fenntartható költségvetési 
politikától való jelentős eltérés esetén.
(2) Ha az említett időtartam leteltéig sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a 
benne megállapított időpontban hatályba 
lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
említett időszak lejárta előtt is ki lehet 
hirdetni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és az az említett időszak lejárta 
előtt hatályba léphet, amennyiben mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács 
értesítette a Bizottságot arról, hogy nem 
szándékozik kifogást emelni.
(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, az nem lép 
hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen kifogást emelő intézmény a 
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kifogást megindokolja.

Or. en

Módosítás 181
Philippe Lamberts 

Rendeletre irányuló javaslat
-1 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság a rendelet hatálybalépését 
követő öt éves időtartamra szóló 
felhatalmazást kap az új 2c. cikkben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására. A Bizottság 
legkésőbb 6 hónappal az ötéves időszak 
vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem vonja 
vissza a felhatalmazást az új 4b. cikknek 
megfelelően, akkor az automatikusan 
meghosszabbodika korábbival megegyező 
időtartamra.
(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit az új 4b. és 4c. 
cikk határozza meg.

Or. en
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Módosítás 182
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
-1 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. cikk
A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3. cikk (4) 
bekezdésében és a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást.
(2) A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belső eljárást indító intézmény 
a végleges határozat meghozatala előtt 
ésszerű határidőn belül törekszik 
tájékoztatni arról a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve, hogy mely 
felhatalmazás visszavonásáról és milyen 
lehetséges indokok alapján kíván 
határozni.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.

Or. en

Módosítás 183
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
-1 c cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. cikk
Közös eurókötvények

(1) Az euróövezetben 2013. január 1. előtt 
közös eurókötvényeket kell kibocsátani a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak való 
megfelelés megerősítése, valamint a 
konvergencia és a gazdaságpolitikai 
koordináció növelése céljából.
Létező nemzeti kötvényekért cserébe kell 
kibocsátani őket piaci és/vagy leértékelt 
áron, vagy nemzeti kötvénykibocsátások 
helyett.
Ezeket a közös kötvényeket különösen 
csereajánlatokban lehetne felhasználni 
megfelelő leértékeléssel államadósság-
rendezési tervek keretében, és különösen 
az európai stabilitási mechanizmus 
keretében.
(2) A közös eurókötvények kibocsátásában 
való részvételnek az átalakított Stabilitási 
és Növekedési Paktum betartásától kell 
függenie, és arról a Tanács dönt a 
Bizottság ajánlására.
(3) A közös eurókötvények az egyes részt 
vevő tagállamok nemzeti adósságán belül 
összesen a GDP 60%-ának megfelelő részt 
tehetnek ki. A közös adósság elsőhelyi 
adósságnak minősül az egyes tagállamok 
által kibocsátott egyéb kötvényekhez 
képest.
(4) Az eurókötvények kibocsátásának 
szigorú nemzetközi és igazgatási alapokon 
kell nyugodnia a legmagasabb szintű 
normáknak és a tagállamokban jelenleg 
az államadósságot kezelő ügynökségeknél 
bevált gyakorlatoknak megfelelően.

Or. en
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Módosítás 184
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
-1 d cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1d. cikk
Költségvetési konvergencia

(1) A Bizottságnak 2011 végére 
következetes jogalkotási csomagot kell 
kidolgoznia a teljes mértékben közös 
európai fiskális keret létrehozása 
érdekében a konvergencia, a megfelelő 
szabályozás és a tisztességes verseny 
biztosítása céljából.
(2) A csomag az alábbi javaslatokat 
tartalmazza:
a) általános rendelkezések a közös 
konszolidált társaságiadó-alapra, 
valamint a minimális társaságiadó-
kulcsok fokozatosan 25%-ra történő 
emelésére vonatkozóan;
b) általános rendelkezések a költségvetési 
együttműködés teljesen automatikus 
információcserét megcélzó fokozására és 
az adóelkerülés elleni küzdelem 
erősítésére vonatkozóan;
c) az euróövezetbeli pénzügyi tranzakciók 
megadóztatása;
d) környezeti adók öszehangolt 
bevezetése;
e) a pénzügyi tevékenység adóztatása az 
intézmény méretétől és a fedezet nélküli 
rövidtávú finanszírozás szintjétől függően;
f) a társasági jövedelmekre és az azokra 
kivetett adókra vonatkozó országonkénti 
kötelező jelentéstételi rendszer, valamint 
az automatikus információcsere 
bevezetése;

Or. en
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Módosítás 185
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
-1 e cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1e. cikk
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus ellen
(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 186
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
-1 f cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1f. cikk
Miután a Bizottság tájékoztatja 
javaslatáról és a 3. cikk (1) bekezdésében, 
a 4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) 
bekezdésében említett tanácsi határozat 
elfogadása előtt az a tagállam, amelynek 
költségvetési politikáját nem 
fenntarthatónak ítélik meg, kérheti az 
Európai Parlament illetékes bizottságának 
összehívását az eltéréseknek vagy a túlzott 
hiánynak a Tanács részvételével történő 
megvitatására.
A Tanács határozata meghozatalakor 
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figyelembe vesz minden lényeges tényezőt 
és az Európai Parlamentben zajló 
nyilvános vitát.

Or. en

Módosítás 187
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és hatály törölve
1. Ez a rendelet szankciórendszert határoz 
meg a Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós és korrekciós ágának okozott 
érvényesítése érdekében az euroövezetben.
2. Ez a rendelet azon tagállamokra 
alkalmazandó, amelyek pénzneme az 
euro.

Or. pt

Módosítás 188
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és hatály törölve
1. Ez a rendelet szankciórendszert határoz 
meg a Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós és korrekciós ágának okozott 
érvényesítése érdekében az euroövezetben.
2. Ez a rendelet azon tagállamokra 
alkalmazandó, amelyek pénzneme az 
euro.
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Or. el

Módosítás 189
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet szankciórendszert határoz 
meg a Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós és korrekciós ágának okozott 
érvényesítése érdekében az euroövezetben.

1. Ez a rendelet ösztönző- és 
szankciórendszert határoz meg a Stabilitási 
és Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágának fokozott érvényesítése és 
a költségvetési fegyelem 
összehangolásának és felügyeletének 
erősítése érdekében az euróövezetben.

Or. en

Módosítás 190
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet szankciórendszert határoz 
meg a Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós és korrekciós ágának okozott 
érvényesítése érdekében az euroövezetben.

1. Ez a rendelet ösztönző- és 
szankciórendszert határoz meg a Stabilitási 
és Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágának okozott érvényesítése 
érdekében az euroövezetben.

Or. en

Módosítás 191
Derk Jan Eppink

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet szankciórendszert határoz 
meg a Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós és korrekciós ágának okozott 
érvényesítése érdekében az euroövezetben.

1. Ez a rendelet ösztönző- és 
szankciórendszert határoz meg a Stabilitási 
és Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágának okozott érvényesítése 
érdekében az euroövezetben.

Or. en

Módosítás 192
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet szankciórendszert határoz 
meg a Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós és korrekciós ágának okozott 
érvényesítése érdekében az euroövezetben.

1. Ez a rendelet ösztönző- és 
szankciórendszert határoz meg a Stabilitási 
és Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágának okozott érvényesítése 
érdekében az euroövezetben.

Or. en

Módosítás 193
Philippe Lamberts
 Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet szankciórendszert határoz 
meg a Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós és korrekciós ágának okozott 
érvényesítése érdekében az euroövezetben.

1. Ez a rendelet szankció- és 
ösztönzőrendszert határoz meg a Stabilitási 
és Növekedési Paktum prevenciós és 
korrekciós ágának okozott érvényesítése 
érdekében az euroövezetben.

Or. en
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Módosítás 194
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – közötti és a nemzeti 
parlamentekkel, kormányokkal és más 
érintett tagállami szervekkel folytatott 
párbeszéd javítása, valamint a nagyobb 
fokú átláthatóság és a nyilvános 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
nyilvános meghallgatásokat szervezhet a 
Tanács és a Bizottság által végzett 
makrogazdasági és költségvetési 
felügyeletről.

Or. en

Módosítás 195
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – és a parlamentek, kormányok 
és más érintett tagállami szervek közötti 
párbeszéd fokozása, valamint a nagyobb 
fokú átláthatóság és elszámoltathatóság 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament illetékes bizottsága nyilvános 
vitákat és meghallgatásokat szervezhet a 
Tanács és a Bizottság által végzett 
makrogazdasági és költségvetési 
felügyeletről.

Or. en
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Módosítás 196
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – és a parlamentek, kormányok 
és más érintett tagállami szervek közötti 
párbeszéd fokozása, valamint a nagyobb 
fokú átláthatóság és elszámoltathatóság 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament illetékes bizottsága 
meghallgatásokat és nyilvános vitákat 
szervezhet a Tanács és a Bizottság által 
végzett makrogazdasági és költségvetési 
felügyeletről.

Or. en

Módosítás 197
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – és a nemzeti parlamentek, 
kormányok és más érintett tagállami 
szervek közötti párbeszéd fokozása, 
valamint a nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
nyilvános vitákat szervezhet a Tanács és a 
Bizottság által végzett makrogazdasági és 
költségvetési felügyeletről.

Or. en
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Módosítás 198
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez a rendelet azon tagállamokra 
alkalmazandó, amelyek pénzneme az euro.

2. Ez a rendelet azon tagállamokra 
alkalmazandó, amelyek pénzneme az euró. 
Azon tagállamokra is alkalmazandó, 
melyek pénzneme nem az euró, de 
amelyeket felvettek az ERM II-be.

Or. en

Módosítás 199
Nikolaos Chountis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fogalommeghatározások törölve
E rendelet alkalmazásában:
(1) „a Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ága”: az 1997. júliusi 
1466/97/EK rendelet által szabályozott 
többoldalú felügyeleti rendszer;
(2) „a Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ága”: a Szerződés 126. cikke és 
az 1997. július 7-i 1467/97/EK rendelet 
által szabályozott, a tagállamok túlzott 
hiányának ellenőrzésére vonatkozó 
eljárás;
(3) „kivételes gazdasági körülmények”: 
olyan körülmények, amelyek között 
referenciaértéket túllépő államháztartási 
hiány kivételesnek tekinthető a Szerződés 
126. cikke (2) bekezdése a) pontjának 
második francia bekezdése értelmében és 
az 1467/97/EK rendeletben 
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meghatározottak alapján.

Or. el

Módosítás 200
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fogalommeghatározások törölve
E rendelet alkalmazásában:
(1) „a Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ága”: az 1997. júliusi 
1466/97/EK rendelet által szabályozott 
többoldalú felügyeleti rendszer;
(2) „a Stabilitási és Növekedési Paktum 
korrekciós ága”: a Szerződés 126. cikke és 
az 1997. július 7-i 1467/97/EK rendelet 
által szabályozott, a tagállamok túlzott 
hiányának ellenőrzésére vonatkozó 
eljárás;
(3) „kivételes gazdasági körülmények”: 
olyan körülmények, amelyek között 
referenciaértéket túllépő államháztartási 
hiány kivételesnek tekinthető a Szerződés 
126. cikke (2) bekezdése a) pontjának 
második francia bekezdése értelmében és 
az 1467/97/EK rendeletben 
meghatározottak alapján.

Or. pt

Módosítás 201
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Európai valutaalap

(1) Európai valutaalapot kell létrehozni a 
gazdaságirányítás és koordináció uniós 
szintű javítása, az euróövezet egésze 
stabilitásának megőrzése és a tagállamok 
körében a költségvetési fegyelem 
megerősítése, egyidejűleg hiteles 
növekedési stratégia kialakítása 
érdekében. Az európai valutaalapot uniós 
szabályok szerint kell irányítani.
(2) Az európai valutaalap három fő célt 
szolgál:
a) a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
tagállamok segítése az esetlegesen őket 
érintő válsághelyzet megoldásában, 
magára vállalva az európai pénzügyi 
stabilitási eszköz és az európai stabilitási 
mechanizmus jelenlegi feladatait és egy 
esetleges jövőbeli állandó válságkezelési 
mechanizmus funkcióit.
b) közös értékpapírok kibocsátása, 
amelyek {...} százalékig finanszíroznák az 
euróövezetbeli tagállamok adósságát, és 
forrásainak rendelkezésükre bocsátása, 
feltéve, hogy megfelel a javított 
gazdaságirányítási keretnek;
c) projektkötvények kibocsátása hosszú 
távú kereskedelmi lehetőségekkel bíró 
európai projektek finanszírozására. Az 
európai költségvetést a minősítés 
javítására használnák fel a pénzintézetek 
és a tőkepiacon jelen lévő 
magánbefektetők forrásainak bevonása 
céljából.
(3) Az európai valutaalap rendelkezésére 
kell bocsátani [az e rendelet 3., 4. és 5. 
cikke, az 1467/97/EK rendelet 12. cikke és 
a túlzott mikrogazdasági 
egyensúlytalanságoknak az euróövezeten 
belüli kiigazítására vonatkozó 
végrehajtási intézkedésekről szóló 
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.../2010/EK rendelet 3. cikkének] 
megfelelően elhelyezett letétek és beszedett 
pénzbírságok Bizottságnál felgyűlt 
kamatait.

Or. en

Módosítás 202
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
[Európai valutaalap]

Európai valutaalapot kell létrehozni az 
euróövezet egésze és a hozzá tartozó 
tagállamok stabilitásának megőrzése és a 
tagállamok körében a költségvetési 
fegyelem megerősítése és a koordináció 
érdekében.
[Az e rendelet 3., 4. és 5. cikke, az 
1467/97/EK rendelet 12. cikke és a túlzott 
mikrogazdasági egyensúlytalanságoknak 
az euróövezeten belüli kiigazítására 
vonatkozó végrehajtási intézkedésekről 
szóló .../2010/EK rendelet 3. cikkének] 
megfelelően elhelyezett letétek és beszedett 
pénzbírságok Bizottságnál felgyűlt 
kamatait az európai valutaalap 
rendelkezésére kell bocsátani, és ezeket
a) uniós szabályok szerint kell kezelni; 
valamint
b) a jelenlegi európai pénzügyi stabilitási 
eszköz és európai stabilitási mechanizmus, 
valamint az ezek szerepét átvevő bármely 
jövőbeli rendszer céljaira kell 
felhasználni.
Az európai valutaalap további pénzügyi 
forrásokkal is rendelkezhet a tagállamok 
hozzájárulásaiból a Stabilitási és 
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Növekedési Paktum betartásával 
összhangban.

Or. en

Módosítás 203
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
[Európai valutaalap]

[Európai valutaalapot] kell létrehozni az 
euróövezet stabilitásának megőrzése és a 
tagállamok körében a költségvetési 
fegyelem megerősítése érdekében.
[Az e rendelet 3., 4. és 5. cikke, az 
1467/97/EK rendelet 12. cikke és a túlzott 
mikrogazdasági egyensúlytalanságoknak 
az euróövezeten belüli kiigazítására 
vonatkozó végrehajtási intézkedésekről 
szóló .../2010/EK rendelet 3. cikkének] 
megfelelően elhelyezett letétek és beszedett 
pénzbírságok Bizottságnál felgyűlt 
kamatait az európai valutaalap 
rendelkezésére kell bocsátani, és ezeket
a) uniós szabályok szerint kell kezelni; 
valamint
b) a jelenlegi európai pénzügyi stabilitási 
eszköz és európai stabilitási mechanizmus, 
valamint az ezek szerepét átvevő bármely 
jövőbeli rendszer céljaira kell 
felhasználni.
Az [Európai Valutaalap] további pénzügyi 
forrásokkal is rendelkezhet a tagállamok 
hozzájárulásaiból a Stabilitási és 
Növekedési Paktum betartásával 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 204
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Európai valutaalapot kell létrehozni az 
euróövezet stabilitásának megőrzése és a 
tagállamok körében a költségvetési 
fegyelem megerősítése érdekében.

Or. en

Módosítás 205
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Állandó stabilitási mechanizmust kell 
létrehozni az euróövezet és az ahhoz 
tartozó tagállamok stabilitásának 
biztosítására. A mechanizmus révén 
bármely résztvevő tagállam 
állampapírokat bocsáthat ki az elsőbbségi 
szabályok betartásával. A Stabilitási és 
Növekedési Paktum és a makroökonómiai 
egyensúly betartásának szintjétől függően 
feltételeket kell alkalmazni. A feltételek 
között szerepelhet biztosíték nyújtása, 
amely időszakos kifizetések formájában 
térítendő vissza, vagy egy megerősített 
felügyeleti program, kiegészítő 
jelentéstételi követelmények és 
vizsgálatok.

Or. en
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Indokolás

(Sylvie Goulard 2a. cikkre vonatkozó módosító javaslatával együtt veendő figyelembe.)

Módosítás 206
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
[Európai stabilitási mechanizmus]

Európai stabilitási mechanizmust kell 
létrehozni az euróövezet egésze 
stabilitásának megőrzése és a tagállamok 
körében a költségvetési fegyelem 
megerősítése érdekében.
[Az e rendelet 3., 4. és 5. cikke, az 
1467/97/EK rendelet 12. cikke és a túlzott 
mikrogazdasági egyensúlytalanságoknak 
az euróövezeten belüli kiigazítására 
vonatkozó végrehajtási intézkedésekről 
szóló .../2010/EK rendelet 3. cikkének] 
megfelelően elhelyezett letétek és beszedett 
pénzbírságok Bizottságnál felgyűlt 
kamatait az európai pénzügyi stabilitási 
eszköz, vagy az európai stabilitási 
mechanizmus vagy bármely egyéb állandó 
válságkezelési mechanizmus létrehozása 
esetében e mechanizmus rendelkezésére 
kell bocsátani. Ezt az összeget:
a) uniós szabályok szerint kell kezelni; 
valamint
b) ezen állandó válságkezelési 
mechanizmus céljaira kell felhasználni.
Az európai stabilitási mechanizmus 
további pénzügyi forrásokkal is 
rendelkezhet a tagállamok 
hozzájárulásaiból.

Or. en



AM\856766HU.doc 89/149 PE458.626v01-00

HU

Módosítás 207
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. cikk
Az e rendelet hatálybalépésétől számított 
három év letelte előtt a Bizottság 
javaslatot terjeszt elő a tőkére vonatkozó 
és a társasági adózás közös keretének 
létrehozásáról, beleértve a legalacsonyabb 
kulcsokat, valamint az alapvető 
munkaügyi és szociális normákról, 
beleértve az egyenlő minimálbéreket és a 
fenntartható nyugdíjkorhatárokat, az 
euróövezethez tartozó tagállamok 
számára, amelyek használhatják az e 
fejezetben említett ösztönzőket.

Or. en

Indokolás

(Ezt a módosítást az előadó által létrehozott új 1a. fejezetbe („Ösztönzők”) kell behelyezni.)

Módosítás 208
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Az európai pénzügyi stabilitási eszközből, 
az európai stabilitási mechanizmusból 
vagy az állandó stabilitási 
mechanizmusból nyújtott hitelekre a 
költségeken alapuló kamatot kell 
felszámítani megfelelő kockázati felárral. 
A feltételek tartalmazhatnak előtörlesztési 
ösztönzőt a hitelek korai visszafizetésének 
ösztönzésére és a hitelező tőkepiacra való 
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visszatérésének megkönnyítésére.

Or. en

Módosítás 209
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
2 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. cikk
Az európai pénzügyi stabilitási eszközből, 
az európai stabilitási mechanizmusból 
vagy az állandó stabilitási 
mechanizmusból nyújtott hitelekre a 
költségeken alapuló kamatot kell 
felszámítani. További visszatéríthető 
kockázati felárat vagy visszatéríthető 
időszakos kifizetést is fel lehet számítani, 
amelyet a hitel visszafizetésekor vagy egy 
megegyezés szerinti egyéb korábbi 
időpontban kell visszafizetni.

Or. en

Indokolás

(Az előadó 2a. cikkre vonatkozó módosító javaslatával együtt veendő figyelembe.)

Módosítás 210
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. cikk
Euró-értékpapírok

(1) Az európai valutaalap európai 
államkötvényeket vagy euró-
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értékpapírokat bocsát ki az euróövezet 
azon tagállamaiban felhalmozódott 
államadósság legfeljebb {...} százalékának 
finanszírozására, amelyek megfelelnek az 
Unió javított gazdasági irányítási és 
stabilitási keretének.
(2) Az euróövezethez tartozó 
tagállamoknak közös alapba kell 
helyezniük az államadósság legfeljebb [...] 
százalékát közös és többféle kötelezettség 
keretében. Az euró-értékpapírokat az 
uniós módszer szerint kell kibocsátani. Az 
euró-értékpapírokat elsőhelyi adósságként 
kell kibocsátani, amely elsőbbséget élvez 
minden egyéb adósságosztályhoz képest.
(3) Az euró-értékpapírok által fedezett 
részt meghaladó nemzeti adósságokra a 
nemzeti kormányoknak kell kötvényeket 
kibocsátaniuk, amelyek az euró-
értékpapírok után kerülnek besorolásra.
(4) Az európai valutaalap a Bizottság 
javaslatáról a Tanács által hozott 
határozat után bocsát ki euró-
értékpapírokat. A Bizottság ezt a 
javaslatot haladéktalanul továbbítja az 
Európai Parlamentnek és az EKB-nak.
(5) Az euróövezethez tartozó tagállamok 
kérhetik a megadott százalékos arányt el 
nem érő államadósságuk finanszírozását 
szándéknyilatkozatban, amelyről 
szavazhat nemzeti parlamentjük, ha ezt a 
költségvetési felelősség védelme érdekében 
megköveteli a nemzeti jog. A Bizottság ezt 
a szándéknyilatkozatot haladéktalanul 
továbbítja a Tanácsnak, az Európai 
Parlamentnek és az Európai 
Valutaalapnak.
(6) A Bizottság az EUMSZ 291. cikkének 
megfelelően végrehajtási intézkedések 
segítségével jóváhagyja a kért összegeket a 
prudens költségvetési politikát folytató és 
szilárd alapokkal rendelkező tagállamok 
számára. A Bizottság határozatát 
haladéktalanul továbbítja a Tanácsnak, az 
Európai Parlamentnek és az Európai 
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Valutaalapnak.
(7) A Tanács a Bizottság ajánlására a 
Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti 
kiigazító intézkedések meghozatalára vagy 
a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére vonatkozó ajánlást be nem 
tartó tagállamokra többletkamatot vethet 
ki. A többletkamatot akkor kell 
visszafizetni a hitelfelvevő ország 
számára, ha a túlzott hiány fennállásáról 
szóló határozatot hatályon kívül helyezik, 
vagy a Tanács a Bizottság ajánlására arra 
a következtetésre jut, hogy a tagállamot 
már nem érinti túlzott egyensúlyhiány. A 
Tanács az érintett tagállamot képviselő 
tanácsi tag szavazatát figyelmen kívül 
hagyva jár el. E tekintetben valamennyi 
határozatot haladéktalanul továbbítani 
kell az Európai Parlamentnek és az 
Európai Valutaalapnak.
(8) A Tanács a Bizottság ajánlására a 
Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti 
kiigazító intézkedések meghozatalára vagy 
a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére vonatkozó ajánlás ismételt és 
súlyos megsértése esetén korlátozhatja 
vagy elutasíthatja a tagállamok által kért 
összeget. A Bizottság ajánlását 
haladéktalanul továbbítja a Tanácsnak, az 
Európai Parlamentnek és az Európai 
Valutaalapnak.
(9) Az euró-értékpapírok kibocsátását 
szigorú nemzetközi és igazgatási 
felügyeletnek kell alávetni a legmagasabb 
szintű normákkal és a tagállamokban 
jelenleg az államadósságot kezelő 
ügynökségeknél bevált gyakorlatokkal 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 211
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
2 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. cikk
Közös eurókötvények

(1) Az euróövezetben közös 
eurókötvényeket kell kibocsátani a 
fegyelem megerősítése és a Stabilitási és 
Növekedési Paktumnak való megfelelés 
céljából. Az eurókötvényeket csak akkor 
kell bevezetni, ha az e cikkben szereplő 
feltételek teljesültek, beleértve az átfogó 
hatásvizsgálatot is. Az eurókötvényeket az 
EUMSZ megfelelő rendelkezéseivel 
összhangban kell létrehozni, és azokkal 
összhangban kell működniük.
Az eurókötvények nem növelik az 
adósságmennyiséget.
Létező nemzeti kötvényekért cserébe kell 
kibocsátani őket piaci áron, vagy nemzeti 
kötvénykibocsátások helyett.
(2) Az eurókötvények kibocsátásában való 
részvételt a Stabilitási és Növekedési 
Paktum betartásához kell kötni, és arról a 
Tanács dönt a Bizottság ajánlására. A 
tagállamok csak akkor vehetnek részt 
benne, ha teljesítik a Stabilitási és 
Növekedési Paktumban szereplő adósság- 
és a hiányszinttel kapcsolatos 
kritériumokat.
A Tanács a Bizottság ajánlására eseti 
alapon úgy határozhat, hogy a kivételes 
körülményekkel szembesülő tagállamok 
részt vehetnek vagy folytathatják 
részvételüket a kibocsátásban.
(3) Az eurókötvények az egyes tagállamok 
nemzeti adósságán belül összesen 
legfeljebb a Stabilitási és Növekedési 
Paktum kritériumainak megfelelő 
százalékos arányt tehetnek ki. A közös 
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adósság elsőhelyi adósságnak minősül és 
elsőbbséget élvez a tagállamok által 
kibocsátott egyéb kötvényekhez képest.
(4) Az eltéréssel rendelkező tagállamok 
részt vehetnek a kibocsátásban.
(5) Az eurókötvények kibocsátását szigorú 
nemzetközi és igazgatási felügyeletnek 
kell alávetni a legmagasabb normákkal és 
a tagállamokban jelenleg az 
államadósságot kezelő ügynökségeknél 
bevált gyakorlatokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 212
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
2 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. cikk
Közös eurókötvények

(1) Az euróövezetben közös 
eurókötvényeket kell kibocsátani a 
fegyelem megerősítése és a Stabilitási és 
Növekedési Paktumnak való megfelelés 
céljából. Az eurókötvényeket csak akkor 
kell bevezetni, ha az e cikkben szereplő 
feltételek teljesültek, beleértve az átfogó 
hatásvizsgálatot is. Az eurókötvényeket az 
EUMSz. megfelelő rendelkezéseivel 
összhangban kell létrehozni, és azokkal 
összhangban kell működniük.
Az eurókötvények nem növelhetik az 
adósságmennyiséget.
Létező nemzeti kötvényekért cserébe kell 
kibocsátani őket piaci áron, vagy nemzeti 
kötvénykibocsátások helyett.
(2) Az eurókötvények kibocsátásában való 
részvételt szigorú, az EUSZ és az EUMSZ 
által meghatározott uniós alapelvekkel és 
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célkitűzésekkel összhangban lévő 
feltételekhez kell kötni. 
(3) Az eurókötvények az egyes tagállamok 
nemzeti adósságán belül összesen a GDP 
60%-ának megfelelő részt tehetnek ki. A 
közös adósság elsőhelyi adósságnak 
minősül és elsőbbséget élvez a tagállamok 
által kibocsátott egyéb kötvényekhez 
képest.
(4) Az eltéréssel rendelkező tagállamok 
részt vehetnek a kibocsátásban.
(5) Az eurókötvények kibocsátását szigorú 
nemzetközi és igazgatási felügyeletnek 
kell alávetni a legmagasabb normákkal és 
a tagállamokban jelenleg az 
államadósságot kezelő ügynökségeknél 
bevált gyakorlatokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 213
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
2 c cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. cikk
Eurókötvények

(1) Az euróövezetben eurókötvényeket kell 
kibocsátani a fegyelem megerősítése és a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak való 
megfelelés, valamint a költségvetési és 
gazdasági koordináció megerősítése 
céljából. Az eurókötvényeket csak akkor 
kell bevezetni, ha az e cikkben szereplő 
feltételek teljesültek, beleértve az átfogó 
hatásvizsgálatot is. Az eurókötvényeket az 
EUMSz. megfelelő rendelkezéseivel 
összhangban kell létrehozni, és azokkal 
összhangban kell működniük.
Az eurókötvények nem növelhetik az 
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adósságmennyiséget.
Létező nemzeti kötvényekért cserébe kell 
kibocsátani őket piaci áron, vagy nemzeti 
kötvénykibocsátások helyett.
(2) Az eurókötvények kibocsátásában való 
részvételt oly módon kell szabályozni, 
hogy az ösztönözze a Stabilitási és 
Növekedési Paktum betartását, és a 
részvételről a Tanácsnak kell döntenie a 
Bizottság ajánlása alapján.
(3) Az eurókötvények az egyes tagállamok 
nemzeti adósságán belül összesen a GDP 
40%-ának megfelelő részt tehetnek ki. A 
közös adósság elsőhelyi adósságnak 
minősül és elsőbbséget élvez a tagállamok 
által kibocsátott egyéb kötvényekhez 
képest.
(4) Az eurókötvények kibocsátását szigorú 
nemzetközi és igazgatási felügyeletnek 
kell alávetni a legmagasabb normákkal és 
a tagállamokban jelenleg az 
államadósságot kezelő ügynökségeknél 
bevált gyakorlatokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 214
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
2 c cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. cikk
A felhasználatlan kifizetési 
előirányzatokból származó bevételek
Az uniós költségvetés felhasználatlan 
kifizetési előirányzataiból származó 
bevételek átvihetők a következő uniós 
költségvetési évre, és a Szerződés 9. 
cikkében megállapított uniós prioritásokat 
megvalósító programokra fordíthatók. 
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Or. en

Módosítás 215
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo

Rendeletre irányuló javaslat
2 c cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. cikk
Állandó válságkezelési mechanizmus

(1) A rendes jogalkotási eljárás keretében 
olyan hiteles, erőteljes, tartós és az 
alapvető technikai feltételeken alapuló 
állandó válságkezelési mechanizmust kell 
létrehozni, amely az euróövezet pénzügyi 
stabilitásának megőrzése érdekében az 
uniós módszeren alapul.
(2)Az állandó válságkezelési 
mechanizmusnak a szolidaritáson kell 
alapulnia, a mechanizmust az európai 
monetáris alapnak kell kezelnie, 
vonatkozásában szigorú feltételességi 
szabályokat kell alkalmazni, és többek 
között innovatív finanszírozási 
eszközökből és/vagy a túlzott mértékű 
deficit miatt indított eljárás, illetve túlzott 
mértékű adósság vagy túlzott 
kiegyensúlyozatlanságok miatti 
intézkedések alapján a tagállamokra 
kiszabott bírságokból kell finanszírozni;
(3) Az állandó válságkezelési 
mechanizmust a lehető leghamarabb 
végre kell hajtani a piacok stabilitásának 
biztosítása és az állandó válságkezelési 
mechanizmus kialakítása előtt kibocsátott 
kötvényeket illető bizalom megerősítése 
érdekében;
(4) Az euróövezeten kívüli tagállamokat 
be kell vonni e mechanizmus 
kidolgozásába, és a mechanizmusban 
részt venni kívánó tagállamok számára 
erre lehetőséget kell nyújtani;
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(5) Az Európai Tanács által jelenleg 
vizsgált, különösen a befektetők, betétesek 
és piaci szereplők helyzetére vonatkozó 
javaslatok végrehajtásakor 
hangsúlyozottan figyelembe kell venni az 
„európai félév” keretében a 
tagállamokhoz címzett egyedi ajánlásokra 
adott szakpolitikai válaszokat.

Or. en

Módosítás 216
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 d cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. cikk
Projektkötvények

(1) Hosszú távú kereskedelmi potenciállal 
rendelkező projektek finanszírozását 
szolgáló projektkötvényeket kell létrehozni 
az uniós módszer alapján a Stabilitási és 
Növekedési Paktumnak és a 
gazdaságirányítási keretnek a 
növekedésre és munkahelyteremtésre 
irányuló, az Unió versenyképességének és 
társadalmi stabilitásának fokozását célzó 
uniós stratégiával való kiegészítésére. 
(2) Az európai monetáris alap előterjeszti 
a Bizottság számára az euró-értékpapírok 
kibocsátásáról szóló javaslatot. A 
Bizottság azt haladéktalanul továbbítja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
jóváhagyja vagy elutasítja a javaslatot.
(3) Az európai költségvetést a 
projektkötvények minősítésének javítására 
használnák fel más pénzügyi intézmények 
és a tőkepiacon jelen lévő 
magánbefektetők – nyugdíjalapok, 
biztosítók – forrásainak bevonása 
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céljából.

Or. en

Módosítás 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
2 e cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2e. cikk
Az európai gazdasági növekedés fokozása
A gazdasági növekedés erősítése és az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
támogatása érdekében (i) a 
felhasználatlan kifizetési előirányzatokat 
át kell irányítani a növekedésre, a 
versenyképességre és a foglalkoztatásra 
irányuló közös programokra, (ii) az EBB 
hitelnyújtási kapacitását és a létrejövő 
projektkötvénypiacot pedig fel kell 
használni más pénzügyi intézmények és a 
tőkepiacon jelen lévő magánbefektetők – 
nyugdíjalapok, biztosítók – forrásainak az 
európai uniós projektek finanszírozását 
szolgáló bevonására.

Or. en

Módosítás 218
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
2 fejezet – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szankciók a Stabilitási és Növekedési 
Paktum prevenciós ágában

Szankciók és ösztönzők a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós ágában

Or. en
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Módosítás 219
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
-3 cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-3 cikk
Valamennyi tagállamnak szorosan együtt 
kell működnie a Stabilitási és Növekedési 
Paktum célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében. Az e fejezetben ismertetett 
szankciók értékelésekor figyelembe kell 
venni a nemzeti szakpolitikák által 
kiváltott, illetve az azokat érő 
továbbgyűrűző hatásokat.

Or. en

Módosítás 220
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kamatozó letét törölve
(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós vagy 
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés 
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva kamatozó letét 
elhelyezéséről határoz. A határozatot a 
Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
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elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.
(2) A Bizottság által javasolandó 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,2%-a.
(3) A letét kamatának tükröznie kell a 
Bizottság hitelkockázatát és a vonatkozó 
befektetési időtartamot.
(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.
(5) Ha az (1) bekezdésben említett ajánlást 
szükségessé tevő helyzet már nem áll fenn, 
a Tanács a Bizottság javaslata alapján 
határoz arról, hogy a letétet a felhalmozott 
kamatokkal együtt visszafizetik az érintett 
tagállamnak. A Tanács a Szerződés 293. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően 
módosíthatja a Bizottság javaslatát.

Or. pt

Módosítás 221
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós vagy 
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés 
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 

(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós vagy 
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés 
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
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megtételére, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva kamatozó letét 
elhelyezéséről határoz. A határozatot a 
Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

megtételére, a Bizottság kamatozó letét 
elhelyezését írja elő.

Or. en

Módosítás 222
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós vagy 
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés 
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva kamatozó letét 
elhelyezéséről határoz. A határozatot a 
Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott középtávú 
költségvetési célkitűzéstől, vagy az ahhoz 
vezető korrekciós pályától való tartós vagy 
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés 
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva kamatozó letét 
elhelyezéséről határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en
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Módosítás 223
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós vagy 
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés 
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva kamatozó letét 
elhelyezéséről határoz. A határozatot a 
Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott 
fenntartható költségvetési politikától való 
tartós vagy különösen súlyos, jelentős 
eltérés fennállása esetén a Tanács a 
Szerződés 121. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően ajánlást tesz valamely 
tagállamnak a szükséges korrekciós 
intézkedések megtételére, valamint 
minden esetben, amikor a 2a. cikkben 
említett összegek negítív értéket vesznek 
fel, a Tanács a Bizottság javaslata alapján 
eljárva kamatozó letét elhelyezéséről 
határoz. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
harminc napon belül egyszerű többséggel 
a javaslat elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Módosítás 224
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós vagy 
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés 
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 

(1) Ha az 1466/97/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott prudens 
költségvetési politikától való tartós és 
különösen súlyos, jelentős eltérés 
fennállása esetén a Tanács a Szerződés 
121. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
ajánlást tesz valamely tagállamnak a 
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szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva kamatozó letét 
elhelyezéséről határoz. A határozatot a 
Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A határozatot 
a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
egyszerű többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Módosítás 225
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érintett tagállam kérheti az 
Európai Parlamentet, hogy tartson 
nyilvános meghallgatásokat illetékes 
bizottságában. A meghallgatásnak 
lehetővé kell tennie, hogy az érintett 
tagállam kormánya ügyét a Bizottság és 
az eurócsoport elnöke jelenlétében 
mutathassa be. A meghallgatást az (1) 
bekezdésben említett tíznapos határidőn 
belül kell lebonyolítani. Meg kell rá hívni 
az Európai Központi Bank megfelelő 
szintű képviselőit.

Or. en

Módosítás 226
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érintett tagállam kérheti az 
Európai Parlamentet, hogy tartson 
meghallgatásokat vagy nyilvános vitákat 
illetékes bizottságában. A 
meghallgatásoknak vagy nyilvános 
vitáknak lehetővé kell tennie, hogy az 
érintett tagállam kormánya ügyét a 
Bizottság és az eurócsoport elnöke 
jelenlétében mutathassa be. A 
meghallgatásokat vagy nyilvános vitákat 
az (1) bekezdésben említett tíznapos 
határidőn belül kell lebonyolítani. A 
meghallgatásokra vagy nyilvános vitákra 
meg kell hívni az Európai Központi Bank 
megfelelő szintű képviselőit.

Or. en

Módosítás 227
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét összege az érintett tagállam előző évi 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét arányos az eltéréssel és annak 
változásaival, figyelembe véve az összes 
megfelelő körülményt. A kamatozó letét 
összege nem haladhatja meg az érintett 
tagállam az Eurostat által az előző évre 
vonatkozóan gyűjtött legújabb 
rendelkezésre álló számadatok 
felhasználásával kiszámított bruttó hazai 
termékének (GDP) 0,2%-át.

Or. en
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Módosítás 228
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét összege az érintett tagállam előző évi 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét összege nem haladhatja meg az 
érintett tagállam az Eurostat által az előző 
évre vonatkozóan gyűjtött legújabb 
rendelkezésre álló számadatok 
felhasználásával kiszámított bruttó hazai 
termékének (GDP) 0,2%-át.

Or. en

Módosítás 229
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét összege az érintett tagállam előző évi 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,2%-a.

(2) A Bizottság által előírandó kamatozó 
letét összege az érintett tagállam előző évi 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,2 %-a.

Or. en

Módosítás 230
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét összege az érintett tagállam előző évi 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét összege az érintett tagállam előző évi 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,4%-a.
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Or. en

Módosítás 231
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét összege az érintett tagállam előző évi 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó kamatozó 
letét összege az érintett tagállam előző évi 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,01%-a.

Or. en

Módosítás 232
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

törölve

Or. en

Módosítás 233
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

törölve

Or. en

Indokolás

A bírságok kérelemre történő csökkentése vagy törlése korlátozza az eljárások 
automatizmusát. A gazdaságirányítási keret hitelességének megőrzése érdekében biztosítani 
kell a szabályok és eljárások teljes körű végrehajtását, ezért kerülni kell a mentesítési 
záradékokat. 

Módosítás 234
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt megerősített döntéshozatali eljárások jó irányban haladnak egy 
szabályokon alapuló, kvázi-automatikus rendszer létrehozása felé. Ezen előírások joghézagok 
nélküli és jelentősebb mérlegelési mozgásteret nem engedő szigora nem enyhíthető.



AM\856766HU.doc 109/149 PE458.626v01-00

HU

Módosítás 235
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
(1) bekezdésben említett tanácsi ajánlás 
elfogadásától számított tíz napon belül 
javasolhatja a kamatozó letét összegének 
csökkentését vagy törlését a túlzott 
makrogazdasági egyensúlytalanságoknak 
az euróövezeten belüli kiigazítására 
vonatkozó végrehajtási intézkedésekről 
szóló .../2010/EU rendelet és a túlzott 
hiány esetén követendő eljárás 
végrehajtásának felgyorsításáról és 
pontosításáról szóló .../2010/EU rendelet 
értelmében kiszabott szankciók bármely 
halmozott hatásának figyelembevétele 
érdekében.

Or. en

Módosítás 236
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán csökkentheti vagy törölheti a 
kamatozó letét összegét.

Or. en
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Módosítás 237
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított harminc napon belül a 
Bizottságnak címzett, indokolással ellátott 
kérelem nyomán javasolhatja a kamatozó 
letét összegének csökkentését vagy 
törlését.

Or. en

Módosítás 238
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
érintett tagállam által az (1) bekezdésben 
említett tanácsi ajánlás elfogadásától 
számított 50 napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

Or. en

Módosítás 239
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az (1) bekezdésben említett ajánlást 
szükségessé tevő helyzet már nem áll fenn, 
a Tanács a Bizottság javaslata alapján 
határoz arról, hogy a letétet a felhalmozott 
kamatokkal együtt visszafizetik az érintett 
tagállamnak. A Tanács a Szerződés 293. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően 
módosíthatja a Bizottság javaslatát.

(5) Ha az (1) bekezdésben említett ajánlást 
szükségessé tevő helyzet már nem áll fenn, 
a Bizottság határoz arról, hogy a letétet a 
felhalmozott kamatokkal együtt 
visszafizetik az érintett tagállamnak.

Or. en

Módosítás 240
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az (1) bekezdésben említett ajánlást 
szükségessé tevő helyzet már nem áll fenn, 
a Tanács a Bizottság javaslata alapján 
határoz arról, hogy a letétet a felhalmozott 
kamatokkal együtt visszafizetik az érintett 
tagállamnak. A Tanács a Szerződés 293. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően 
módosíthatja a Bizottság javaslatát.

(5) Ha az (1) bekezdésben említett ajánlást 
szükségessé tevő helyzet már nem áll fenn, 
a Tanács a Bizottság javaslata alapján 
határoz arról, hogy a letétet a felhalmozott 
kamatokkal együtt visszafizetik az érintett 
tagállamnak. A Tanács a Szerződés 293. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően 
módosíthatja a Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az e cikkben említett intézkedések 
vonatkozásában hangsúlyozottan 
figyelembe kell venni az „európai félév” 



PE458.626v01-00 112/149 AM\856766HU.doc

HU

keretében a tagállamokhoz címzett egyedi 
ajánlásokra adott szakpolitikai válaszokat.

Or. en

Módosítás 242
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ha a Tanács elutasítja annak 
figyelembevételét, hogy a helyzet már nem 
áll fenn, az érintett tagállam kérheti az 
Európai Parlament illetékes bizottságát, 
hogy tartson nyilvános meghallgatásokat.

Or. en

Módosítás 243
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E cikk (2) bekezdésétől eltérve, súlyos 
gazdasági visszaesés esetén a Tanács 
elhalaszthatja az olyan szankció 
végrehajtását, amelynek egy megfelelőnek 
ítélt időszakban történő alkalmazásáról 
valamennyi fontos tényező 
figyelembevételével már döntés született.

Or. en
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Módosítás 244
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ha a Tanács elutasítja annak 
figyelembevételét, hogy a helyzet már nem 
áll fenn, az érintett tagállam kérheti az 
Európai Parlament illetékes bizottságát, 
hogy tartson meghallgatást.

Or. en

Módosítás 245
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
-4 cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-4 cikk 
Valamennyi tagállamnak szorosan együtt 
kell működnie a Stabilitási és Növekedési 
Paktum célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében. Az e fejezetben ismertetett 
szankciók értékelésekor figyelmebe kell 
venni a nemzeti szakpolitikák által 
kiváltott, illetve az azokat érő 
továbbgyűrűző hatásokat.

Or. en

Módosítás 246
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem kamatozó letét törölve
(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke 
(6) bekezdésének megfelelően határozatot 
hoz arról, hogy valamely tagállamban 
túlzott hiány áll fenn, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva nem 
kamatozó letét elhelyezéséről határoz. A 
határozatot a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács a 
bizottsági elfogadástól számított tíz napon 
belül minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.
(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,2%-a.
(3) Ha a tagállam a 3. cikkel összhangban 
a Bizottságnál elhelyezett kamatozó 
letéttel rendelkezik, a kamatozó letétet 
nem kamatozó letétté kell átalakítani.
Ha a korábban elhelyezett kamatozó letét 
és a felhalmozott kamat nagysága túllépi 
az előírt nem kamatozó letét nagyságát, a 
fennmaradó összeget vissza kell fizetni a 
tagállamnak.
Ha az előírt nem kamatozó letét nagysága 
túllépi a korábban elhelyezett kamatozó 
letét és a felhalmozott kamat nagyságát, a 
tagállam a nem kamatozó letét 
elhelyezésekor kiegészíti a hiányzó 
összeggel.
(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (6) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a nem kamatozó 
letét összegének csökkentését vagy 
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törlését.

Or. pt

Módosítás 247
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva nem kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A határozatot 
a Tanács által elfogadottnak kell 
tekinteni, kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Bizottság nem kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz.

Or. en

Módosítás 248
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva nem kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A határozatot 
a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva nem kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.
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elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Módosítás 249
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva nem kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A határozatot 
a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva és az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt és az 
eljárás által érintett tagállam 
parlamentjének tájékoztatását követően 
nem kamatozó letét elhelyezéséről határoz. 
A határozatot a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács a 
bizottsági elfogadástól számított 60 napon 
belül egyszerű többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Módosítás 250
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) (1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (6) 
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bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján eljárva nem kamatozó 
letét elhelyezéséről határoz. A határozatot 
a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, 
kivéve, ha a Tanács a bizottsági 
elfogadástól számított tíz napon belül 
minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

bekezdésének megfelelően határozatot hoz 
arról, hogy valamely tagállamban túlzott 
hiány áll fenn, illetve minden olyan 
esetben, amikor a 2a. cikkben említett 
összegek negatív értéket vesznek fel, a 
Tanács a Bizottság javaslata alapján eljárva 
nem kamatozó letét elhelyezéséről határoz. 
A határozatot a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács a 
bizottsági elfogadástól számított harminc 
belül egyszerű többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Módosítás 251
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét arányos az eltéréssel és 
annak változásával, figyelembe véve az 
összes megfelelő körülményt. A nem 
kamatozó letét összege nem haladhatja 
meg az érintett tagállam az Eurostat által 
az előző évre vonatkozóan gyűjtött 
legújabb rendelkezésre álló számadatok 
felhasználásával kiszámított bruttó hazai 
termékének (GDP) 0,2%-át.

Or. en

Módosítás 252
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege nem haladhatja 
meg az érintett tagállam előző évi bruttó 
hazai termékének (GDP) 0,02%-át.

Or. en

Módosítás 253
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,2%-a.

(2) A Bizottság által előírandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,2 %-a.

Or. en

Módosítás 254
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,4%-a.

Or. en
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Módosítás 255
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege nem haladhatja 
meg az érintett tagállam előző évi bruttó 
hazai termékének (GDP) 0,2%-át.

Or. en

Módosítás 256
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tagállam a 3. cikkel összhangban a 
Bizottságnál elhelyezett kamatozó letéttel 
rendelkezik, a kamatozó letétet nem 
kamatozó letétté kell átalakítani.

törölve

Or. en

Módosítás 257
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (6) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 

törölve
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nyomán javasolhatja a nem kamatozó 
letét összegének csökkentését vagy 
törlését.

Or. en

Módosítás 258
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (6) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a nem kamatozó 
letét összegének csökkentését vagy 
törlését.

törölve

Or. en

Indokolás

A bírságok kérelemre történő csökkentése vagy törlése korlátozza az eljárások 
automatizmusát. A gazdaságirányítási keret hitelességének megőrzése érdekében biztosítani 
kell a szabályok és eljárások teljes körű végrehajtását, ezért kerülni kell a mentesítési 
záradékokat. 

Módosítás 259
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 

törölve
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Szerződés 126. cikke (6) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a nem kamatozó 
letét összegének csökkentését vagy 
törlését.

Or. en

Módosítás 260
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (6) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a nem kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes vagy társadalmi-
gazdasági körülmények miatt vagy az 
érintett tagállam által a Szerződés 126. 
cikke (6) bekezdésének megfelelő tanácsi 
határozat elfogadásától számított 50 napon 
belül a Bizottságnak címzett kérelem 
nyomán javasolhatja a nem kamatozó letét 
összegének csökkentését vagy törlését.

Or. en

Módosítás 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikkben említett intézkedések 
vonatkozásában hangsúlyozottan 
figyelembe kell venni az „európai félév” 
keretében a tagállamokhoz címzett egyedi 
ajánlásokra adott szakpolitikai válaszokat.
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Or. en

Módosítás 262
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E cikk (2) bekezdésétől eltérve, súlyos 
gazdasági visszaesés esetén a Tanács, 
elhalaszthatja az olyan szankció 
végrehajtását, amelynek egy megfelelőnek 
ítélt időszakban történő alkalmazásáról 
valamennyi fontos tényező figyelembe 
vételével már döntés született.

Or. en

Módosítás 263
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzbírság törölve
(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke 
(8) bekezdésének megfelelően úgy 
határoz, hogy a tagállam a tanácsi 
ajánlásra válaszul nem tett eredményes 
intézkedéseket a meghatározott határidőn 
belül, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva határoz arról, hogy a 
tagállamnak pénzbírságot kell fizetnie. A 
határozatot a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács a 
bizottsági elfogadástól számított tíz napon 
belül minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.
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(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege az érintett tagállam 
előző évi GDP-jének 0,2%-a.
(3) Ha a tagállam a 4. cikkel összhangban 
a Bizottságnál elhelyezett nem kamatozó 
letéttel rendelkezik, a nem kamatozó 
letétet pénzbírsággá kell átalakítani.
Ha a korábban elhelyezett nem kamatozó 
letét nagysága túllépi az előírt pénzbírság 
nagyságát, a fennmaradó összeget vissza 
kell fizetni a tagállamnak.
Ha az előírt pénzbírság nagysága túllépi a 
korábban elhelyezett nem kamatozó letét 
nagyságát, vagy ha előzőleg nem került 
sor nem kamatozó letét elhelyezésére, a 
tagállam a pénzbírság kifizetésekor 
kiegészíti a hiányzó összeget.
(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (8) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy törlését.

Or. en

Módosítás 264
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzbírság törölve
(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke 
(8) bekezdésének megfelelően úgy 
határoz, hogy a tagállam a tanácsi 
ajánlásra válaszul nem tett eredményes 
intézkedéseket a meghatározott határidőn 
belül, a Tanács a Bizottság javaslata 
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alapján eljárva határoz arról, hogy a 
tagállamnak pénzbírságot kell fizetnie. A 
határozatot a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács a 
bizottsági elfogadástól számított tíz napon 
belül minősített többséggel a javaslat 
elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.
(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege az érintett tagállam 
előző évi GDP-jének 0,2%-a.
(3) Ha a tagállam a 4. cikkel összhangban 
a Bizottságnál elhelyezett nem kamatozó 
letéttel rendelkezik, a nem kamatozó 
letétet pénzbírsággá kell átalakítani.
Ha a korábban elhelyezett nem kamatozó 
letét nagysága túllépi az előírt pénzbírság 
nagyságát, a fennmaradó összeget vissza 
kell fizetni a tagállamnak.
Ha az előírt pénzbírság nagysága túllépi a 
korábban elhelyezett nem kamatozó letét 
nagyságát, vagy ha előzőleg nem került 
sor nem kamatozó letét elhelyezésére, a 
tagállam a pénzbírság kifizetésekor 
kiegészíti a hiányzó összeget.
(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (8) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy törlését.

Or. pt

Módosítás 265
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
tíz napon belül minősített többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz. A Tanács 
a Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Bizottság 
határoz arról, hogy a tagállamnak 
pénzbírságot kell fizetnie.

Or. en

Módosítás 266
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
tíz napon belül minősített többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. Ez a szankció nem alkalmazandó 
az olyan tagállamok esetében, amelyek 
már beléptek az ERM II-be. A Szerződés 
153. cikkének értelmében nem szabnak ki 
pénzbírságot, ha a bírság a közszektorban 
folytatott bértárgyalásra és/vagy kollektív 
tárgyalásra vonatkozó ajánláshoz 
kapcsolódik. A határozatot a Tanács 
minősített többséggel fogadja el. A Tanács 
a Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.
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Or. en

Módosítás 267
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
tíz napon belül minősített többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket, és 
magyarázatot sem adott az ajánlásoktól 
való eltérésre, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján és az Európi 
Parlamenttel való konzultációt követően 
határozhat arról, hogy a tagállamnak nem 
kamatozó letétet kell elhelyeznie. A 
Szerződés 153. cikkének értelmében nem 
szabnak ki szankciót, ha az a 
közszektorban folytatott bértárgyalásra 
és/vagy kollektív tárgyalásra vonatkozó 
ajánláshoz kapcsolódik. A határozatot a 
Tanács minősített többséggel fogadja el. A 
Tanács a Szerződés 293. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően módosíthatja a 
javaslatot.

Or. en

Módosítás 268
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
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Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
tíz napon belül minősített többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A Szerződés 153. cikkének 
értelmében nem szabnak ki pénzbírságot, 
ha a bírság a közszektorban folytatott 
bértárgyalásra és/vagy kollektív 
tárgyalásra vonatkozó ajánláshoz 
kapcsolódik. A határozatot a Tanács 
minősített többségi határozattal fogadja el. 
A Tanács a Szerződés 293. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően módosíthatja a 
javaslatot.

Or. en

Indokolás

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting'.

Módosítás 269
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
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Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot 
kell fizetnie. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
tíz napon belül minősített többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
a tagállam számára strukturális alapokból 
biztosított uniós támogatások 
felfüggesztéséről. A határozatot a Tanács 
által elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, 
ha a Tanács a bizottsági elfogadástól 
számított tíz napon belül minősített 
többséggel a javaslat elutasításáról határoz. 
A Tanács a Szerződés 293. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően módosíthatja a 
javaslatot.

Or. en

Módosítás 270
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
tíz napon belül minősített többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

(1) Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (8) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy a tagállam a tanácsi ajánlásra válaszul 
nem tett eredményes intézkedéseket a 
meghatározott határidőn belül, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján eljárva határoz 
arról, hogy a tagállamnak pénzbírságot kell 
fizetnie. A határozatot a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a 
Tanács a bizottsági elfogadástól számított 
harminc belül egyszerű többséggel a 
javaslat elutasításáról határoz. A Tanács a 
Szerződés 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot.

Or. en

Módosítás 271
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben egy tagállam manipulál 
a pénzügyi adatokkal, meghamisítja a 
statisztikákat vagy államháztartásával 
kapcsolatban félrevezető módon 
tájékoztat, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján eljárva határozhat úgy, hogy a 
tagállamnak pénzbírságot kell fizetnie. A 
Tanács az EUMSz. 293. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban módosíthatja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 272
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege az érintett tagállam 
előző évi GDP-jének 0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege nem haladhatja meg 
az érintett tagállam az Eurostat által az 
előző évre vonatkozóan gyűjtött legújabb 
rendelkezésre álló számadatok 
felhasználásával kiszámított bruttó hazai 
termékének (GDP) 0,2%-át.

Or. en

Módosítás 273
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege az érintett tagállam 

(2) A támogatások Bizottság által 
javasolandó felfüggesztésének megfelelő 
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előző évi GDP-jének 0,2%-a. mértékűnek és arányosnak kell lennie.

Or. en

Módosítás 274
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege az érintett tagállam 
előző évi GDP-jének 0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege az érintett tagállam 
előző évi GDP-jének 0,2%-a, és 
semmiképpen nem haladhatja meg a GDP 
0,5%-át.

Or. hu

Módosítás 275
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege az érintett tagállam 
előző évi GDP-jének 0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó nem 
kamatozó letét összege az érintett tagállam 
előző évi bruttó hazai termékének (GDP) 
0,02%-a.

Or. en

Módosítás 276
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege az érintett tagállam 
előző évi GDP-jének 0,2%-a.

(2) A Bizottság által kivetendő pénzbírság 
összege az érintett tagállam előző évi 
GDP-jének 0,2%-a.

Or. en

Módosítás 277
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege az érintett tagállam 
előző évi GDP-jének 0,2%-a.

(2) A Bizottság által javasolandó 
pénzbírság összege az érintett tagállam 
előző évi GDP-jének 0,4%-a.

Or. en

Módosítás 278
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (8) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy törlését.

törölve

Or. en
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Módosítás 279
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (8) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy törlését.

törölve

Or. en

Indokolás

A bírságok kérelemre történő csökkentése vagy törlése korlátozza az eljárások 
automatizmusát. A gazdaságirányítási keret hitelességének megőrzése érdekében biztosítani 
kell a szabályok és eljárások teljes körű végrehajtását, ezért kerülni kell a mentesítési 
záradékokat. 

Módosítás 280
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (8) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy törlését.

törölve

Or. en
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Módosítás 281
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (8) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy törlését.

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági vagy 
társadalmi körülmények miatt vagy az 
érintett tagállam által a Szerződés 126. 
cikke (8) bekezdésének megfelelő tanácsi 
határozat elfogadásától számított 50 napon 
belül a Bizottságnak címzett kérelem 
nyomán javasolhatja a nem kamatozó letét 
összegének törlését vagy csökkentését.

Or. en

Módosítás 282
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (8) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított tíz napon belül a Bizottságnak 
címzett, indokolással ellátott kérelem 
nyomán javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy törlését.

(4) Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság kivételes gazdasági körülmények 
miatt vagy az érintett tagállam által a 
Szerződés 126. cikke (8) bekezdésének 
megfelelő tanácsi határozat elfogadásától 
számított harminc napon belül a 
Bizottságnak címzett, indokolással ellátott 
kérelem nyomán javasolhatja a pénzbírság 
összegének törlését vagy csökkentését.

Or. en
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Módosítás 283
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikkben említett intézkedések 
vonatkozásában hangsúlyozottan 
figyelembe kell venni az „európai félév” 
keretében a tagállamokhoz címzett egyedi 
ajánlásokra adott szakpolitikai válaszokat.

Or. en

Módosítás 284
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E cikk (2) bekezdésétől eltérve, súlyos 
gazdasági visszaesés esetén a Tanács 
elhalaszthatja az olyan szankció 
végrehajtását, amelynek egy megfelelőnek 
ítélt időszakban történő alkalmazásáról 
valamennyi fontos tényező figyelembe 
vételével már döntés született.

Or. en

Módosítás 285
Elisa Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az egy tagállamra a túlzott hiány 
esetén követendő eljárás és a túlzott 
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egyensúlyhiány esetén követendő eljárás 
keretében együttesen kivetett bírságok 
éves összege nem haladhatja meg a 
tagállam GDP-jének 0,3%-át, kivéve 
azokat az eseteket, amikor a bírságokat 
a(z) .../.../EU rendelet (4a) bekezdésében 
meghatározott indokok alapján vetették ki. 

Or. en

Módosítás 286
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Az államadósság kezelése a 

tőkekövetelményekben 
(1) Amennyiben az 1466/97/EK rendelet 
módosítása 1. cikke (1) bekezdése 5. (új) 
pontjának értelmében figyelmeztetést 
adtak ki, vagy egy tagállamra a 3., 4. vagy 
5. cikk szerinti eljárások vonatkoznak, az 
érintett tagállam uniós rendelet hatálya 
alá tartozó bármely intézmény által 
birtokolt államadóssága:
a) esetében már nem alkalmazható nulla 
kockázati súlyozás a tőkekövetelmények 
tekintetében,
b) nem minősülhet likvid eszköznek
c) tekintetében nem alkalmazható az 
eszközbeli részesedések esetén a 
koncentrációra vonatkozó szabályok és 
tiltások alóli mentesítétés. Az irányelveket 
és rendeleteket ennek megfelelően kell 
módosítani.
(2) A Bizottság ezt a rendelkezést a 
bírságok vagy letétek alternatívájaként 
vagy azok kiszabását megelőzően 
alkalmazhatja. A Bizottság továbbá 
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javasolhatja a jogosultság részleges vagy 
fokozatos visszavonását.

Or. en

Módosítás 287
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem kamatozó letét visszafizetése törölve
Ha a Tanács a Szerződés 126. cikke (12) 
bekezdésének megfelelően úgy határoz, 
hogy hatályon kívül helyezi 
határozatainak valamelyikét vagy 
mindegyikét, a tagállam által a 
Bizottságnál elhelyezett nem kamatozó 
letéteket vissza kell fizetni az érintett 
tagállamnak.

Or. pt

Módosítás 288
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kamatok és a pénzbírságok felosztása törölve
A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. 
cikkében említett egyéb bevételeket 
képeznek és azokat a Szerződés 126. cikke 
(6) bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 
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értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani.

Or. pt

Módosítás 289
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kamatok és a pénzbírságok felosztása Kamatfelhasználás

Or. en

Módosítás 290
Edward Scicluna

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. 
cikkében említett egyéb bevételeket 
képeznek és azokat a Szerződés 126. cikke 
(6) bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 
értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani.

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatait a (2a.) cikkben említett 
alap rendelkezésére kell bocsátani.
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Or. en

Módosítás 291
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. 
cikkében említett egyéb bevételeket 
képeznek és azokat a Szerződés 126. cikke 
(6) bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 
értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani.

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatait a (2a.) cikkben említett 
alap rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 292
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. 
cikkében említett egyéb bevételeket 
képeznek és azokat a Szerződés 126. cikke 
(6) bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatait a (2b.) cikkben említett 
mechanizmkus rendelkezésére kell 
bocsátani.
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értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani.

Or. en

Módosítás 293
Burkhard Balz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. 
cikkében említett egyéb bevételeket 
képeznek és azokat a Szerződés 126. cikke 
(6) bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 
értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani.

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatait az euróövezetbe tartozó 
tagállamok stabilitási mechanizmusaihoz 
kell rendelni. Az említett mechanizmus 
létrehozásáig a kamatot és a bírságokat az 
európai pénzügyi stabilizációs eszközhöz 
kell utalni.

Or. en

Módosítás 294
Philippe Lamberts 

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
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letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. cikkében 
említett egyéb bevételeket képeznek és 
azokat a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 
értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani.

letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. cikkében 
említett egyéb bevételeket képeznek és 
azokat a Szerződés 5. jegyzőkönyvében 
foglaltaknak megfelelően az EBB által 
finanszírozott uniós vonatkozású 
projektek garanciáinak céljára kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 295
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. cikkében 
említett egyéb bevételeket képeznek és 
azokat a Szerződés 126. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 
értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani.

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. cikkében 
említett egyéb bevételeket képeznek és 
azokat az Unió hosszú távú befektetési, 
munkahely-teremtési és növekedési 
célkitűzéseinek elérésére, különösen pedig 
az Unió leggazdagabb és legszegényebb 
tagállamai közti különbségek 
megszüntetésére kell felhasználni.

Or. en
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Módosítás 296
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatai a Szerződés 311. 
cikkében említett egyéb bevételeket 
képeznek és azokat a Szerződés 126. cikke 
(6) bekezdésének megfelelően 
meghatározottak alapján túlzott hiánnyal 
nem rendelkező és a(z) …/…/EU rendelet 
értelmében túlzott egyensúlytalanság 
esetén követendő eljárás alá nem vont, 
euro pénznemmel rendelkező tagállamok 
között a jogosult tagállamok bruttó 
nemzeti jövedelmében való részesedésük 
arányában kell felosztani.

A 4. cikknek megfelelően elhelyezett 
letétek és az 5. cikknek megfelelően 
beszedett pénzbírságok Bizottságnál 
felgyűlt kamatait be kell vezetni a 
közösségi költségvetésbe. 

Or. el

Módosítás 297
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Parlamentek közötti találkozók

Valahányszor ülésre kerül sor az Európai 
Parlament illetékes bizottsága és valamely 
tagállam között egy álláspont, előírt 
intézkedés vagy az abban foglalt 
előírásoktól való eltéréssel kapcsolatos 
tisztázó megbeszélés céljából, az ülést az 
alábbiak egyikének védnöksége alatt kell 
összehívni:
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a) az Európai Parlament
b) a tagállam parlamentje
c) a Tanács soros elnökségét ellátó 
tagállam parlamentje

Or. en

Módosítás 298
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácson belüli szavazás törölve
A 3., 4. és 5. cikkben említett intézkedések 
esetében a Tanács csak azon tagállamokat 
képviselő tagjai szavaznak, amelyek 
pénzneme az euro, és a Tanács az érintett 
tagállamot képviselő tanácsi tag 
szavazatának figyelembevétele nélkül jár 
el.
A Tanács előző bekezdésben említett 
tagjainak minősített többségét a Szerződés 
238. cikke (3) bekezdése a) pontjának 
megfelelően kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 299
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácson belüli szavazás törölve
A 3., 4. és 5. cikkben említett intézkedések 
esetében a Tanács csak azon tagállamokat 
képviselő tagjai szavaznak, amelyek 
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pénzneme az euro, és a Tanács az érintett 
tagállamot képviselő tanácsi tag 
szavazatának figyelembevétele nélkül jár 
el.
A Tanács előző bekezdésben említett 
tagjainak minősített többségét a Szerződés 
238. cikke (3) bekezdése a) pontjának 
megfelelően kell meghatározni.

Or. pt

Módosítás 300
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3., 4. és 5. cikkben említett intézkedések 
esetében a Tanács csak azon tagállamokat 
képviselő tagjai szavaznak, amelyek 
pénzneme az euro, és a Tanács az érintett 
tagállamot képviselő tanácsi tag 
szavazatának figyelembevétele nélkül jár 
el.

törölve

Or. en

Módosítás 301
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács előző bekezdésben említett 
tagjainak minősített többségét a Szerződés 
238. cikke (3) bekezdése a) pontjának 
megfelelően kell meghatározni.

A Tanács előző bekezdésben említett 
tagjainak egyszerű többségét a Szerződés 
238. cikke (3) bekezdése a) pontjának 
megfelelően kell meghatározni.

Or. en
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Módosítás 302
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3., 4. és 5. cikkben említett intézkedések 
esetében a Tanács csak azon tagállamokat 
képviselő tagjai szavaznak, amelyek 
pénzneme az euró, és a Tanács nem veszi 
figyelembe az érintett tagállam és azon 
tagállamok képviseletét ellátó tanácsi 
tagok szavazatát, amelyek nem tesznek 
eleget a Tanács ajánlásának, mely szerint 
a Stabilitási és Növekedési Paktum 
alapján kiigazító intézkedéseket kell 
tenniük, illetve megoldást kell találniuk 
túlzott makrogazdasági 
egyensúlyhiányukra.

Or. en

Módosítás 303
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvánosság általi ellenőrzés, az 
elszámoltathatóság és a nemzeti 
felelősségvállalás fokozása érdekében a 
3., 4., 5. és 6. cikkekben említett 
határozatok megvitatása és elfogadása 
során a Tanács tanácskozásai a Tanács 
eljárási szabályzatának elfogadásáról 
szóló, 2006. szeptember 15-i 2006/683/EK 
tanácsi határozat 8. cikkének (3) 
bekezdése értelmében nyilvánosak.

Or. en
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Módosítás 304
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Párbeszéd biztosítására irányuló és 

felügyeleti látogatások
(1) A Bizottság e rendelet célkitűzéseivel 
összhangban állandó párbeszédet biztosít 
a tagállami hatóságokkal. A rendszeres 
párbeszéd és adott esetben a felügyelet 
biztosítása céljából a Bizottság minden 
tagállamban látogatásokat tesz.
(2) A párbeszéd biztosítását célzó és a 
felügyeleti látogatások szervezésekor a 
Bizottság adott esetben az előzetes 
megállapításait észrevételezésre megküldi 
az érintett tagállamnak.
(3) A Bizottság a párbeszéd biztosítására 
irányuló látogatások keretében 
felülvizsgálja a tagállam aktuális 
gazdasági helyzetét, és felméri az e 
rendelet célkitűzéseinek megvalósításával 
kapcsolatos kockázatokat vagy 
nehézségeket.
(4) A Bizottság a felügyeleti látogatások 
keretében nyomon követi a folyamatokat 
és ellenőrzi, hogy az intézkedéseket a 
Tanács vagy a Bizottság határozataival és 
e rendelet célkitűzéseivel összhangban 
hozták-e meg. A felügyeleti látogatásokra 
csak rendkívüli esetben és kizárólag akkor 
kerül sor, ha az említett célkitűzések 
megvalósítása tekintetében jelentős 
kockázatok vagy nehézségek állnak fenn. 
A Bizottságnak fel kell kérnie az Európai 
Központi Bank, vagy adott esetben a 
nemzeti központi bankok vagy más 
megfelelő intézmények képviselőit, hogy a 
felügyeleti látogatásokon részt vegyenek.



PE458.626v01-00 146/149 AM\856766HU.doc

HU

(5) A Bizottság tájékoztatja a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságot a felügyeleti 
látogatások okairól.
(6) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést a párbeszéd 
biztosítására irányuló és a felügyeleti 
látogatások megkönnyítésére. A 
tagállamok a Bizottság kérésére, illetve 
önkéntes alapon valamennyi illetékes 
nemzeti hatóságuk közreműködésével 
segítik a párbeszéd biztosítására irányuló 
és a felügyeleti látogatások előkészítését és 
lefolytatását.

Or. en

Módosítás 305
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
(1) A Bizottság 2001 vége előtt 
hatásvizsgálattal és megvalósíthatósági 
tanulmánnyal kiegészített jogalkotási 
javaslatokat terjeszt elő a Tanács és az 
Európai Parlament számára, melyek célja 
egy európai monetáris alap létrehozása 
(2a. cikk), közös európai értékpapírok 
kibocsátása, az alap forrásainak az 
euróövezethez tartozó országok (2b. cikk) 
számára történő elosztása, valamint az 
európai uniós projektek finanszírozását 
szolgáló projektkötvények létrehozása (2c. 
cikk).
Ezek a jogalkotási javaslatok 2013. január 
1-jén lépnek hatályba.
A Bizottság …*-ig, azután pedig 
háromévente jelentést tesz közzé e rendelet 
alkalmazásáról. A jelentés többek között 
értékeli, hogy:
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a) az ösztönzők biztosítják-e a Stabilitási 
és Növekedési Paktumnak való 
megfelelést;
b) a szankciók hatásosak, megfelelőek és 
arányosak-e;
c) az ösztönzők és szankciók rendszerét 
módosítani kell-e.
(2) A jelentést és minden azt kísérő 
javaslatot továbbítani kell az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
(3) Amennyiben a Bizottság jelentése a 
Szerződések gazdasági és monetáris uniót 
szabályozó rendelkezéseinek megfelelő 
működését gátló akadályokat tár fel, elő 
kell irányozni a Szerződések 48. cikk 
szerinti felülvizsgálatát.

Or. en

Módosítás 306
Carl Haglund

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Felülvizsgálat

(1) A Bizottság …*-ig, azután pedig 
háromévente jelentést tesz közzé e rendelet 
alkalmazásáról.
(2) A jelentést és minden azt kísérő 
javaslatot az Európai Parlament és a 
Tanács elé kell terjeszteni.
(3) Ha a jelentés a Szerződések gazdasági 
és monetáris unióra irányadó 
rendelkezésinek megfelelő működését 
gátló akadályokat állapít meg, akkor 
tartalmaznia kell az Európai Tanácshoz 
címzett szükséges ajánlásokat.
(4) A jelentés javaslatot tartalmaz a 
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Tanácsban alkalmazott fordított minősített 
többségi szavazásnak az e rendeletben 
említett eljárás valamennyi szakaszára 
való kiterjesztésére.

Or. en

Módosítás 307
Miguel Portas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatálybalépés törölve
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
[…] napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó a 
tagállamokban, a Szerződéseknek 
megfelelően.

Or. pt

Módosítás 308
Jürgen Klute

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
[…] napon lép hatályba.

Ez a rendelet az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lép hatályba:

- a Bizottság által végzett átlátható 
társadalmi hatásvizsgálat igazolja, hogy 
gazdaságirányítási csomaghoz kötődő 
rendeletek és irányelvek alkalmasak a 
növekedésre, a foglalkoztatásra és a 
szegénység csökkentésére irányuló, az EU 
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2020 stratégiában megfogalmazott uniós 
célok megvalósítására;
- az Unió pénzpiacainak hatékony 
szabályozása megakadályozza, hogy külső 
fenyegetések felerősítsék a 
makrogazdasági és makrofinanciális 
egyensúlyhiányokat. E rendelet magában 
foglalja a short ügyletek és a tőzsdén 
kívüli származtatott ügyletek európai 
betiltását, valamint a tranzakciókra 
kivetendő európai adó bevezetését;
- Unió-szerte helyreállnak a rendes 
gazdasági körülmények.

Or. en

Módosítás 309
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
[…] napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. január elsejétől kell 
alkalmazni.

Or. en


