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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az
elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről szóló
T/17406 . számú országgyűlési határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

Az országgyűlési határozati javaslat új, első francia bekezdéssel egészül ki :

„Az Országgyűlés

	 /2005 . (	) OGY

határozata

az elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről

1 . A magyar társadalom és gazdaság kiegyensúlyozott fejlődése és a
nemzetközi verseny által támasztott követelmények teljesítése érdekében
az Országgyűlés az elkövetkezendő tíz évre az alábbi gazdaságpolitikai
alapelveket hagyja jóvá :

	a fenntartható feilődés elveinek érvényesítése ;
a gazdaság és a társadalom versenyképességének folyamatos javítása ;"

Indokolás

A világ globális problémáinak megoldása érdekében fogalmazódott meg a
fenntartható fejlődés gondolata, amely 1992-ben a Rio-i konferencia
eredményeként a politika szintjén világméretűen elfogadottá vált .
A fenntartható fejlődés, mint a jövő generációira tekintettel lévő - gazdasági -
fejlődés megvalósítása elengedhetetlen, hogy ne fokozódjanak az embereket

módosító javaslat



sújtó gondok, veszélyek, katasztrófák . Az .Európai Unió, a Nemzeti
Környezetvédelmi Program, a területfejlesztési koncepciók, programok
megfogalmazzák és alkalmazni akarják, alkalmazzák a fenntartható fejlődés
elveinek megfelelő jövő építést .
A magyar gazdaságpolitika - saját érdekében is - nem térhet el ettől, nem
teremthet ellentmondást korábban elfogadott, illetve készülő programokkal,
koncepciókkal, átfogó tervekkel, EU célkitűzésekkel . A hazai gazdaságpolitikának
legfontosabb alapelve a fenntartható fejlődés elveinek való megfelelés, ez
alapján lehet megvalósítani Magyarország hosszú távon biztosítható gazdasági
fejlődését . Ez felel meg a világ haladó fejlődési élvonalának, a jövőért érzett
felelősségnek .

A módosítási javaslat ezt fogalmazza meg az új, első francia bekezdésben .

Budapest, 2005-10-17 .
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