
PR\1201140HU.docx PE648.522v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2019/0161(COD)

16.4.2020

***I
JELENTÉSTERVEZET
az euróövezeti konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz irányítási keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2019)0354 – C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Dragoş Pîslaru



PE648.522v01-00 2/21 PR\1201140HU.docx

HU

PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az euróövezeti konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz 
irányítási keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2019)0354 – C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2019)0354),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 136. cikke (1) bekezdésének a 121. cikk (6) bekezdésével összefüggésben értelmezett 
b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C9-0103/2019),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Központi Bank 2019. október 30-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 
gazdaságpolitikájának összehangolása 

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

közös érdekű ügy. Az euróövezeti 
tagállamoknak különös érdeke és 
felelőssége, hogy – az Európai Parlament 
és a Tanács által megfogalmazott átfogó 
iránymutatással összefüggésben – olyan 
gazdaságpolitikát folytassanak, amely 
előmozdítja a gazdasági és monetáris unió 
megfelelő működését, továbbá, hogy 
elkerüljék az olyan szakpolitikákat, 
amelyek ezt veszélyeztetik. 

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A gazdasági és monetáris unió 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében az euróövezeti tagállamoknak 
intézkedéseket kell tenniük, hogy 
célirányos strukturális reformok és 
beruházások révén megerősítsék 
gazdaságaik ellenálló képességét. A 2018. 
decemberi euróövezeti csúcstalálkozón az 
eurócsoport megbízást kapott, hogy 
foglalkozzon az euróövezet 
konvergenciáját és versenyképességét 
szolgáló költségvetési eszköz 
kialakításával, megvalósítási módjaival és 
időzítésével, amelyet a Bizottság 
megfelelő, szükség esetén módosított 
javaslata alapján kell elfogadni. Annak 
biztosításához, hogy a tagállamok 
következetes, koherens és jól összehangolt 
módon hajtsák végre a strukturális 
reformokat és beruházásokat, létre kell 
hozni az euróövezet számára a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz irányítási 
keretét.
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tagállamok konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközzel támogatható egyedi reform- és 
beruházási célkitűzéseihez. Mivel ez a 
keret kifejezetten az euróövezeti 
tagállamokra vonatkozik, csak a Tanács e 
tagállamokat képviselő tagjai vehetnek 
részt a rendelettel kapcsolatos 
szavazásban.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gazdasági és monetáris unió, 
valamint a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz demokratikus 
elszámoltathatóságának és 
hatékonyságának javítása érdekében létre 
kell hozni az európai gazdasági és 
pénzügyminiszter szerepét, az európai 
gazdasági és pénzügyminiszterről szóló, 
2017. december 6-i bizottsági 
közleményben és az Európai Unió 
működésének a Lisszaboni Szerződésben 
rejlő potenciál kiaknázása révén történő 
javításáról szóló, 2017. február 16-i 
európai parlamenti állásfoglalásban8a 
foglaltaknak megfelelően. Az európai 
gazdasági és pénzügyminiszter töltené be 
az eurócsoport és az Európai Stabilitási 
Mechanizmus Kormányzótanácsa elnöki 
tisztét, a Bizottság tagja lenne, és 
elszámolással tartozna az Európai 
Parlamentnek. Az európai gazdasági és 
pénzügyminiszternek aktív szerepet kell 
vállalnia az e rendeletben meghatározott 
gazdasági párbeszédben és 
meghallgatásokban.
_________________
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8a HL C 252., 2018.7.18., 215. o.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere a 
tagállamok nemzeti reformprioritásainak 
meghatározására és e prioritások 
végrehajtásának nyomon követésére 
szolgáló keret. Az európai szemeszter 
keretében a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján éves ajánlásokat ad ki az 
euróövezet gazdaságpolitikájáról 
(euróövezeti ajánlások), amelyeket az 
euróövezeti tagállamoknak nemzeti 
reformprogramjaik kidolgozásakor 
nemzeti szinten figyelembe kell venniük. E 
rendelet célja, hogy elősegítse az 
euróövezeti tagállamok reform- és 
beruházási prioritásaira vonatkozó 
stratégiai irányvonalak meghatározására 
szolgáló keret kidolgozását az 
euróövezetre vonatkozó ajánlásokkal és az 
egyes euróövezeti tagállamok nemzeti 
reformprogramjaival összhangban. Az 
európai szemeszter összefüggésében a 
reform- és beruházási prioritásokra 
vonatkozó stratégiai irányvonalak az 
euróövezetre vonatkozó ajánlásokkal és a 
nemzeti reformprogramokkal együtt 
képezik a tagállamok nemzeti 
reformprioritásai meghatározásának 
keretét.

Or. en

Módosítás 5
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Tanácsnak évente és az (EU) 
XXXX/XX rendeletben [a reform- és 
beruházástámogatási programról szóló 
rendelet]8a említett, a konvergenciát és a 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközre vonatkozó elosztási folyamat 
céljából a Bizottság ajánlása alapján 
minősített többséggel stratégiai 
irányvonalakat kell elfogadnia az 
euróövezet reform- és beruházási 
prioritásaira vonatkozóan, miután az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
megtárgyalta azokat a reform- és 
beruházási prioritásokat, amelyeknek a 
figyelembevételét a stratégiai irányvonalak 
kidolgozásakor fontosnak és megfelelőnek 
tartja. Ezeknek a stratégiai 
irányvonalaknak kell alapul szolgálniuk 
az adott tagállamot vagy az Uniót érintő 
rendkívüli körülményekből eredő 
vészhelyzet utáni helyreállításhoz 
szükséges reformok és beruházások 
meghatározásához is, amelyek 
következésképpen növelik a sokkokkal 
szembeni ellenálló képességet és a 
veszélyhelyzeti felkészültséget.
_________________
8a HL C ...

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak biztosításához, hogy a 
stratégiai irányvonalak tükrözzék a 
konvergenciát és versenyképességet 

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

szolgáló költségvetési eszköz 
végrehajtásával kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, a Bizottságnak – a 
stratégiai irányvonalakra vonatkozó 
ajánlásával párhuzamosan – az euróövezet 
gazdaságpolitikájára vonatkozó ajánlása 
részeként tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a 
tagállamok az előző években milyen 
intézkedéseket hajtottak végre a stratégiai 
irányvonalak alapján. A Bizottságnak 
egyidejűleg az Európai Parlament és a 
Tanács rendelkezésére kell bocsátania 
minden vonatkozó információt. 

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az euróövezeti tagállamok a 
konvergenciát és versenyképességet 
szolgáló költségvetési eszköz keretében 
reform- és beruházási csomagokra 
vonatkozó javaslatokat terjeszthetnek elő 
az euróövezeti reformokra és 
beruházásokra vonatkozó jóváhagyott 
stratégiai irányvonalak alapján.
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figyelembe kell vennie a 472/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet9 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
jóváhagyott makrogazdasági kiigazítási 
programot is.

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

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A Bizottság értékelése alapján, 
figyelembe véve az Európai Parlament 
ezen értékelés nyomán elfogadott 
ajánlásait és a módosított 1467/97/EK 
tanácsi rendelet 2. cikke (2) bekezdése 
alkalmazásának sérelme nélkül, az (EU) 
XXXX/XX rendeletben [a reform- és 
beruházástámogató programról szóló 
rendelet] meghatározott nemzeti 
társfinanszírozási arányok módosítása 
céljából a Tanács meg kell tudnia 
állapítani, hogy az egész Unió vagy egy 
tagállam esetében tapasztalható-e súlyos 
gazdasági visszaesés.

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az uniós intézmények – különösen 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság – közötti párbeszéd elmélyítése, 
valamint e gazdasági párbeszéd során a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
számára lehetővé kell tenni, hogy felkérje 
a Tanács elnökét, a Bizottságot, és adott 
esetben az eurócsoport elnökét, hogy az e 
rendelet értelmében tervezett és hozott 
intézkedések megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottság előtt. A 
Bizottságnak egyidejűleg az Európai 
Parlament és a Tanács rendelkezésére kell 
bocsátania minden vonatkozó 
információt. 

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottságnak rendszeres 
időközönként jelentést kell tennie az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet hatékonyságáról.

(11) A Bizottságnak rendszeres 
időközönként jelentést kell tennie az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet hatékonyságáról és 
végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet megállapítja az (EU) 
XXX/XX rendelet10 szerinti 
reformtámogató programhoz tartozó, az 
euróövezeti konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz irányítási keretére vonatkozó 
rendelkezéseket.

(1) Ez a rendelet megállapítja az (EU) 
XXX/XX rendelet10 szerinti reform- és 
beruházástámogató programhoz tartozó, 
az euróövezeti konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz irányítási keretére vonatkozó 
rendelkezéseket.

_________________ _________________
10 HL C., , o. 10 HL C., , o.

Or. en

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „a gazdaságpolitikai koordináció 
európai szemesztere”: a tagállamok 
nemzeti reformprioritásainak 
meghatározására és e prioritások 
végrehajtásának nyomon követésére 
szolgáló keret;

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „a reform- és beruházási 
prioritásokkal kapcsolatos stratégiai 
irányvonalak”: a Bizottság ajánlása 
alapján a Tanács által azt követően 
minősített többséggel elfogadott 
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euróövezeti reform- és beruházási 
prioritások, hogy az Európai Parlament 
illetékes bizottsága megtárgyalta azokat a 
reform- és beruházási prioritásokat, 
amelyeknek a figyelembevételét a 
stratégiai irányvonalak kidolgozásakor 
fontosnak és megfelelőnek tartja.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszközre vonatkozó irányítási keret 
meghatározásával hozzájárul az 
euróövezeti tagállamok gazdaságainak 
konvergenciájához és 
versenyképességéhez, meghatározva az 
euróövezet konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz révén megválaszolandó reform- és 
beruházási prioritásaival kapcsolatos 
stratégiai irányvonalakat.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság ajánlása alapján és az 
Európai Parlament illetékes bizottságának 
meghallgatását követően a Tanács az 
európai szemeszterrel összhangban évente 
meghatározza az euróövezet reform- és 
beruházási prioritásaira vonatkozó 
stratégiai irányvonalakat. Az európai 
szemeszter összefüggésében a reform- és 
beruházási prioritásokra vonatkozó 
stratégiai irányvonalak az euróövezetre 
vonatkozó ajánlásokkal és a nemzeti 
reformprogramokkal együtt képezik a 
tagállamok nemzeti reformprioritásai 
meghatározásának keretét.

Or. en

Módosítás 20
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Országspecifikus iránymutatás

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

Or. en
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Tanács a Bizottság ajánlása alapján és 
figyelembe véve a Parlamentnek a 
Bizottság értékelése nyomán elfogadott 
ajánlásait az (EU) XXXX/XX rendeletben 
[a reform- és beruházástámogató 
programról szóló rendelet] meghatározott 
nemzeti társfinanszírozási arányok 
módosítása céljából megállapítja, hogy egy 
adott tagállamban súlyos gazdasági 
visszaesés tapasztalható-e. Az alábbi 
gazdasági tényezők közül egynek vagy 
többnek egy 12 hónapos időszak során 
érzékelhető súlyossága alapján kell 
eldönteni, hogy egy adott tagállamban 
súlyos gazdasági visszaesés tapasztalható-
e:
a) a bruttó hazai termék;
b) a munkanélküliségi ráta.
c) az összesített nemteljesítési ráta, 
amennyiben rendelkezésre áll;
d) az összesített hitelezési veszteségek, 
amennyiben rendelkezésre állnak.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós intézmények – különösen az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
– közötti párbeszéd elmélyítése, valamint a 
nagyobb fokú átláthatóság és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 

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

az Európai Parlament illetékes bizottságai 
felkérhetik a Tanács elnökét, a Bizottságot, 
és adott esetben az eurócsoport elnökét, 
hogy az e rendelet értelmében tervezett és 
hozott intézkedések megvitatása érdekében 
jelenjen meg a bizottságok előtt. A 
Bizottság egyidejűleg az Európai 
Parlament és a Tanács rendelkezésére 
bocsát minden vonatkozó információt. 

Or. en
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INDOKOLÁS

A tagállamok gazdaságpolitikájának összehangolása közös érdekű ügy. Az euróövezeti 
tagállamoknak különös felelőssége, hogy olyan gazdaságpolitikát folytassanak, amely 
előmozdítja a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését. A konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz (BICC) segíthet a nemzeti szintű reformok és 
beruházások ösztönzésében, és javítania kell az euróövezet egészének kohézióját és ellenálló 
képességét.

A Covid19-világjárvány fényt derített az euróövezet gazdaságai közötti strukturális 
különbségekre, és tovább súlyosbíthatja azokat. Minden eddiginél nagyobb szükség van olyan 
eszközökre, amelyek segítik az euróövezeti országokat gazdaságaik összehangolásában és 
ellenálló képességének növelésében. 
Az EU hosszú távú költségvetésén belül a BICC, amelyet integrálni kell a reformtámogató 
programba, a fenntartható és inkluzív növekedési lehetőségek, a kohézió és gazdaságaink külső 
sokkhatásokkal szembeni ellenálló képessége megerősítésének egyik kulcsfontosságú eszköze 
lehetne. A BICC szilárd, demokratikus és hatékony irányítása ezért alapvető fontosságú.   

Az előadó három célt követ a BICC irányítási keretének létrehozásáról szóló bizottsági javaslat 
módosítása során. 

Először is egyszerűsíteni kívánja az irányítási keretet. Az előadó a javasolt „országspecifikus 
iránymutatások” eltörlését javasolja, amelyeket a Tanácsnak az újonnan kialakított „stratégiai 
irányvonalak” alapján kellene elfogadnia. Az előadó úgy véli, hogy ezek az „országspecifikus 
iránymutatások” további összetettséghez vezetnének, és tovább bonyolítanák a 
gazdaságpolitikai koordináció általános keretét. 

Az előadó azonban megtartja a javasolt „reform- és beruházási prioritásokkal kapcsolatos 
stratégiai irányvonalakat” annak érdekében, hogy iránymutatásul szolgáljanak a Bizottság 
számára a BICC keretében benyújtott „reform- és beruházási csomagok” kiválasztásakor, és 
végső soron az azok végrehajtásához szükséges uniós források elosztásához. 

Az előadó azt is biztosítani kívánja, hogy ezek az új „stratégiai irányvonalak” összhangban 
legyenek a meglévő gazdaságpolitikai koordinációval, nevezetesen az európai szemeszterrel és 
az euróövezetre vonatkozó ajánlásokkal. Az alábbi ábra azt mutatja be, hogy a stratégiai 
irányvonalak hogyan illeszkednének a meglévő keretbe: 
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Második célként az előadó meg kívánja erősíteni a BICC demokratikus legitimitását. 

Ennek során nagyobb szerepet javasol az Európai Parlamentnek. Azt javasolja, hogy az ECON 
bizottság tartson meghallgatást az euróövezet reform- és beruházási prioritásaival kapcsolatban, 
mielőtt a Tanács elfogadná a stratégiai irányvonalakat. Az előadó úgy véli továbbá, hogy a 
Tanácsnak figyelembe kell vennie a Parlament véleményét, amikor megállapítja, hogy egy 
tagállamban súlyos gazdasági visszaesés tapasztalható-e. Az előadó továbbá azt szeretné, ha az 
Európai Bizottság az eljárás valamennyi szakaszában azonos szintű tájékoztatást nyújtana a 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Az eszköz legitimitásának növelése érdekében az előadó javasolja a végrehajtás láthatóságának 
megerősítését is. Az előadó arra is megragadja az elkövetkező tárgyalások kínálta lehetőséget, 
hogy életet leheljen az Európai Bizottságnak az uniós pénzügyminiszteri tisztség létrehozására 
irányuló javaslatába. Ezért utal az Európai Bizottság 2017. decemberi közleményére, amely az 
eurócsoport elnöke, az Európai Stabilitási Mechanizmus Kormányzótanácsa elnöke és a 
gazdasági ügyekért felelős biztos tisztségének összevonására irányul. Az előadó emlékeztet 
arra, hogy az összevonás nem teszi szükségessé a Szerződés módosítását, amint azt a Bizottság 
kifejtette, és hogy az eurócsoport elnöki tisztének megújítására a BICC-ről szóló 
tárgyalásoknak a Tanáccsal való megkezdésével egyidejűleg kerül sor. A BICC-t és más 
gazdaságpolitikai eszközöket irányító uniós pénzügyminiszter tisztségének létrehozása csak az 
eurócsoport döntésétől függ.

Harmadik cél: a BICC-nek a jelenlegi körülményekhez való igazítása, és a jövőbeliekre való 
felkészítése. A Covid19-járvány példátlan sokkhatásokat okozott gazdaságunkban és 
munkaerőpiacainkon. Az előadó megnyitja az utat a BICC stratégiai irányvonalai előtt, hogy 
hivatkozási ponttá válhassanak az európai gazdaságélénkítési tervek reformjai és beruházásai 
számára, illetve ilyen kivételes helyzetek jövőbeli megismétlődése esetén. A megpróbáltatások 
idején az euróövezetnek több, nem pedig kevesebb konvergenciára van szüksége. 


