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I.Érkezett:

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Fenntartható Fejlődés
Keretstratégiáról szóló 11/9064 . számú határozati javaslathoz a Fenntartható fejl ődés
bizottsága az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A határozati javaslat mellékletét képez ő Keretstratégia 44. oldal 3 . bekezdésének szöveg e
az alábbiak szerint módosul :

„Hatékony megoldást jelentene a gazdasági fenntarthatósági ellen őrzési feladatok esetében
egy helyre telepíteni a koordináló tevékenységeket (kivéve természetesen a z
alkotmánybírósági eljárásokat) . Ez elősegítené azt is, hogy a közvélemény felé egy jó l
megismert, megszokott intézmény jelenítse meg a hosszú távú gazdasági korlátok
érvényesítését . Ebben az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács saját
feladatkörében eljárva működne közre. [A Keretstratégia a Költségvetési Tanácsot
javasolja erre a célra, az ezen tevékenységhez szükséges szakért ő i, apparátusi hátteret
pedig az Állami Számvev őszéken vagy a Nemzeti Bankban kellene létrehozni .]”

2. A határozati javaslat mellékletét képez ő Keretstratégia 45 . oldal 7 .5. „Alkotmányos
szabályok” című felsorolási rész 4 . francia bekezdése és az azt megelőző alcím az alábbiak
szerint módosul :

„A gazdasági erőforrásokra vonatkozó [korlátokat érvényesítő] korlátok betartását ellenőrző
intézmények :

• Költségvetési Tanács és az Állami Számvevőszék [- államadósságra, életpálya -
finanszírozásra, nemzeti gazdasági vagyonra vonatkozó korlátok betartatásában ,
jó gazdasági kormányzásra vonatkozó indikátor közzététele] saját feladatkörében
elj árva”



INDOKOLÁS

Az országgyűlési határozati javaslat 1 . pontja szerint az Országgyűlés elfogadja a
mellékletben foglalt, „A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója” című,
Magyarország 2012-2024-es id őszakra szóló Nemzeti Fenntartható Fejl ődési
Keretstratégiáját .

A Keretstratégia módosítására irányuló javaslat a hatályos jogi szabályozással való egyez őség
megteremtése érdekében szövegpontosító javaslatokat tartalmaz.

Kodifikációs pontosítás, hogy miután a határozati javaslatnak egy melléklete és egy függelék e
van, ezért a mellékletet számozni nem kell .

Budapest, 2013 . március 11 .

A .

Szili Katalin
elnök
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