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Jelentés A8-0190/1/2015 

Pervenche Berès 

A gazdasági kormányzási keret felülvizsgálata: a helyzet áttekintése és kihívások 
2014/2145(INI) 

 Az A8-0190/1/2015. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe 

lépı alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének 

(4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a gazdasági kormányzási keretrendszer 

felülvizsgálatáról: a helyzet áttekintése és kihívások 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerzıdésre és az Európai Unió mőködésérıl szóló 
szerzıdésre, 

– tekintettel a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdı vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerısítésérıl szóló, 2013. május 21-i 472/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az 
euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös 
rendelkezésekrıl szóló, 2013. május 21-i 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre2, 

– tekintettel a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítésérıl szóló, 
2011. november 16-i 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre3, 

– tekintettel a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekrıl 
szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvre4, 

– tekintettel a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli 
kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekrıl szóló, 2011. november 16-i 
1174/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5, 

                                                 
1 HL L 140., 2013.5.27., 1. o. 
2 HL L 140., 2013.5.27., 11. o. 
3 HL L 306., 2011.11.23., 1. o. 
4 HL L 306., 2011.11.23., 41. o. 
5 HL L 306., 2011.11.23., 8. o. 
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– tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének megerısítésérıl és a 
gazdaságpolitikák felügyeletérıl és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 2011. november 16-i 1175/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelızésérérıl és kiigazításáról 
szóló, 2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, 

– tekintettel a túlzott hiány esetén követendı eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és 
pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 8-i 
1177/2011/EU tanácsi rendeletre3, 

–  tekintettel az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló szerzıdésre (ESM),  

– tekintettel a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerzıdésre,  

– tekintettel a trojkának (EKB, Bizottság és IMF) az euróövezet programországaival 
kapcsolatos szerepérıl és mőveleteirıl szóló vizsgálatról szóló, 2014. március 13-i 
állásfoglalására4, 

– tekintettel az Európai Unió többszintő irányításának alkotmányos problémáiról szóló, 
2013. december 12-i állásfoglalására5, 

– tekintettel a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterérıl szóló 2011. december 
1-jei állásfoglalására6,  

– tekintettel a „Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: a szükséges intézkedésekre és 
kezdeményezésekre irányuló ajánlások” címő, 2011. július 6-i állásfoglalására7, 

– tekintettel „A gazdasági kormányzás felülvizsgálata – Jelentés az 1173/2011/EU, az 
1174/2011/EU, az 1175/2011/EU, az 1176/2011/EU, az 1177/2011/EU, a 472/2013/EU 
és a 473/2013/EU rendelet alkalmazásáról” címő, 2014. november 28-i bizottsági 
közleményre (COM(2014)0905), 

– tekintettel „A Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított 
rugalmasság legjobb kihasználása” címő, 2015. január 13-i bizottsági közleményre 
(COM(2015)0012), 

– tekintettel a Bizottságnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló, 2014. 
július 23-i hatodik jelentésére (COM(2014)0473), 

                                                 
1 HL L 306., 2011.11.23., 12. o. 
2 HL L 306., 2011.11.23., 25. o. 
3 HL L 306., 2011.11.23., 33. o. 
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0239. 
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0598. 
6 HL C 165. E, 2013.6.11., 24. o. 
7 HL C 33. E, 2013.2.5., 140. o. 
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– tekintettel az Európai Tanács 2014. júniusi és decemberi ülésének következtetéseire, 

– tekintettel a 2014. októberi euróövezeti csúcsértekezlet következtetéseire, 

– tekintettel a 2015. évi éves növekedési jelentésre (COM(2014)0902), 

– tekintettel az EKB kiterjesztett eszközvásárlási programra vonatkozó, 2015. január 22-i 
bejelentésére, 

– tekintettel az EKB „A költségvetési és makrogazdasági egyensúlyhiányok azonosítása – 
a megerısített uniós kormányzási keretben rejlı, kihasználatlan szinergiák” (The 
identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under 
the strengthened EU governance framework) címő, 157. számú, 2014. novemberi 
alkalmi kiadványára, 

– tekintettel az IMF 2015. májusi, 15/95. számú, „A közberuházások makrogazdasági 
hatásai: a fejlett gazdaságok bizonyítékai” („The Macroeconomic Effects of Public 
Investment: Evidence from Advanced Economies”) címő munkadokumentumára, 

– tekintettel a CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis „Strukturális 
költségvetési mérleg: szerelem elsı látásra, amely megkeseredett” (Structural budget 
balance: a love at first sight turned sour) címő, 2014 júliusi politikai tájékoztatójára, 

– tekintettel a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) „A banki 
adósság implicit garanciái: hol állunk?” („Implicit Guarantees for Bank Debt: Where 
Do We Stand?”) címő, 2012. évi jelentésére, 

– tekintettel a Gazdasági Fejlesztési és Együttmőködési Szervezet (OECD) „A kibocsátási 
rés bizonytalanságának következményei válság idején” (Implications of output gap 
uncertainty in times of crisis) címő, 2012. július 6-i 977. sz. munkadokumentumára, 

– tekintettel az OECD „Trendek a jövedelmek egyenlıtlenségében és annak a gazdasági 
növekedésre gyakorolt hatása” (Trends in income inequality and its impact on economic 
growth) címő, 2014. december 9-i 163. számú, szociális, foglalkoztatási és migrációs 
munkadokumentumára, 

– tekintettel a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló hatodik jelentésrıl 
(Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe) az Általános Ügyek (Kohéziós Ügyek) 
Tanácsa által 2014. november 19-én elfogadott tanácsi következtetésekre, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, illetve az 
Alkotmányügyi Bizottság véleményeire (A8-0190/2015), 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel a Bizottság tavaszi elırejelzése szerint a munkanélküliségi ráta 2015-ben és 2016-
ban EU-szerte és az euróövezetben várhatóan tartósan magas szinten marad, és eléri a 
11% feletti, illetve a 10% közeli riasztó szintet; 
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B. mivel a tagállamok között továbbra is óriási különbségek lesznek, a trojka 
beavatkozását követıen is, és a GDP elırejelzett növekedési rátái 2015-ben a ciprusi -
0,5%-os és az írországi +3,6%-os értékek között szóródnak; 

C. mivel a Bizottság tavaszi elırejelzése szerint az euróövezetben a beruházások szintje 
továbbra is mérsékelt marad, és várhatóan az elégtelen mértékő 1,7%-kal emelkedik; 

D. mivel a 21 milliárd eurós európai beruházási terv, melynek célja, hogy a következı 
három évben 315 milliárd euró összegő új beruházásra kerüljön sor, azon a 
megkérdıjelezhetı feltételezésen alapul, hogy a tıkeáttételi hatás 15 lesz, és képesek 
lesznek magánbefektetéseket bevonni a nagy kockázatú projektekbe; 

E. mivel az EKB mintegy 1,1 trillió euró összegő mennyiségi lazítási programot indított a 
tartósan alacsony infláció kockázatának kezelése és a reálgazdaság fellendítése 
érdekében; mivel a 19 nemzeti központi bank megvásárolja saját tagállamainak 
államkötvényeit, és viseli a kapcsolódó kockázatokat; mivel a kockázatmegosztási 
rendszer a kötvényvásárlások 20%-ára korlátozódik, ennek 12%-a az európai 
intézmények által kibocsátott kötvényeket érinti, és csupán egy szimbolikus és 
jelentéktelen 8% az euróövezet államkötvényeit, ami azt jelzi, hogy a tagállamokban 
hiányzik a politikai akarat, hogy elfogadják az egy valóban egységes monetáris 
politikával járó elınyöket és hátrányokat is; 

F. mivel az EKB által 2010 óta végrehajtott nem konvencionális intézkedések ellenére a 
monetáris politika hatásait a reálgazdaságra átvivı mechanizmusok továbbra is 
gyengék; mivel az IMF tavaszi kitekintése szerint az euróövezetben még mindig a 
defláció kockázata az aggodalom elsıdleges forrása, amely továbbra is 30% közelében 
áll, néhány ország pedig már most deflációval szembesül;  

G. mivel a 2008-as pénzügyi válság ahhoz vezetett, hogy az európai kormányok erıteljesen 
beavatkoztak a pénzügyi szektor támogatása érdekében; mivel a Bizottság szerint a 
pénzügyi szektornak nyújtott összes állami támogatás több mint 5 trillió eurót tett ki 
(ami az EU GDP-jének 40,3%-a); 

H. mivel az OECD 2012-es jelentése szerint az államadósság fenntarthatóságát jelentıs 
mértékben érintették a banki adósságra nyújtott explicit vagy implicit garanciák;  

I. mivel az IMF 2015. áprilisi világgazdasági kilátásai szerint a munkaerı-piaci 
szabályozáson alapuló strukturális reformok nem gyakorolnak statisztikailag jelentıs 
hatást a teljes tényezıtermelékenységre, nem úgy, mint a K&F-be és az innovációba 
történı beruházások, melyek a termelékenység legmagasabb javulásával járnak, ami azt 
jelenti, hogy a reformfolyamat alatti kiigazítás gazdasági és társadalmi költségeit hosszú 
távon nem kompenzálják a kibocsátásnövekedés pozitív hatásai;  

J. mivel az IMF által 2015 májusában kiadott, a közberuházások makrogazdasági 
hatásairól szóló munkadokumentum szerint a fokozott mértékő közberuházás növeli a 
kibocsátást és csökkenti a munkanélküliséget, mind rövid-, mind hosszú távon; mivel a 
kibocsátásai hatások gazdasági visszaesés és monetáris alkalmazkodás esetén erısebbek 
– mint az euróövezetben – és az adósság GDP-hez viszonyított arányának 
csökkenéséhez vezethetnek; mivel a közberuházások hitelviszonyt megtestesítı 
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értékpapír kibocsátása révén történı finanszírozása nagyobb kibocsátási hatással jár, 
mint egy költségvetési szempontból semleges beruházás; 

K. mivel az állami kiadások költségvetési konszolidációs programokból adódó csökkenése 
a szociális védelem csökkenéséhez vezetett, miközben a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett európai népesség aránya 25% fölé nıtt; 

L. mivel az adócsalás okozta veszteség a potenciális bevételek tekintetében számos 
tagállam államháztartásában több milliárdos veszteséget okozott a nagyvállalatok 
javára, aláásva ezzel az euróövezeten belüli szolidaritás alapját; 

1. úgy véli, hogy az euróövezetbeli jelenlegi gazdasági helyzet sürgıs, átfogó és hathatós 
intézkedéseket igényel a nagyarányú munkanélküliség, a növekvı szegénység és a 
túlzott egyenlıtlenségek problémáinak, valamint a defláció és az elhúzódó recesszió 
kockázatának kezelése érdekében;  

2. kiemeli, hogy a jelenlegi gazdasági kormányzási keretrendszernek nem sikerült 
biztosítania a makrogazdasági stabilitást, elımozdítania a fenntartható növekedést és 
kezelnie a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok forrásait az euróövezetben; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi keret nem teszi lehetıvé a megfelelı vitát az önkényes 
költségvetési szabályokon alapuló, kiegyensúlyozatlan kormányzási keret 
alternatíváiról, sem a monetáris unió hosszú távú fenntarthatóságáról vagy a tagállamok 
azon lehetıségérıl, hogy demokratikus szavazást követıen kilépjenek; 

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében kialakított 
jelenlegi gazdasági kormányzási keretrendszer, a hatos és a kettes csomag, valamint a 
költségvetési paktum szükségtelenül korlátozzák az euróövezeti tagállamok 
létfontosságú költségvetési politikai mozgásterét, megfosztva ıket az egyetlen hatékony 
makrogazdasági eszköztıl egy olyan környezetben, amikor gyenge a belsı kereslet, és 
eredménytelen a monetáris politika;  

4. rámutat arra, hogy a Bizottság és a trojka politikai ajánlásain alapuló fı szakpolitikai 
kezdeményezések alapját elfogult gazdasági elırejelzések és hibás gazdasági modellek 
képezték, melyek nem jelezték elıre a jelenlegi válságot; figyelmeztet arra, hogy a 
kibocsátási rés számítása elavult módszertanon alapul, ami a Bizottság becsléseinek 
gyakori felülvizsgálataiban is tükrözıdik; kiemeli, hogy a költségvetési konszolidáció 
és a strukturális reformok jelentısen alábecsülték a költségvetési multiplikátorok 
méretét, az országok közötti negatív tovagyőrőzı hatások jelentıségét az egy idıben 
zajló konszolidáció idején, valamint a halmozott strukturális reformok deflációs hatását;  

5. úgy véli, hogy a gazdaságirányítási keretnek nem szabad megakadályoznia a 
tagállamokat abban, hogy a magas munkanélküliségi ráta és a szegénységben élık 
aránya elleni fellépés, valamint a gazdasági növekedés elısegítése érdekében 
anticiklikus intézkedéseket fogadjanak el;  

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nincs politikai vita a hiányra és az adósságra vonatkozó 
kritériumok − köztük az adósságcsökkentésre vonatkozó egyhuszados szabály − 
fenntarthatóságát illetıen annak ellenére, hogy azok az elérendı célokkal ellentétes és 
káros hatást gyakorolnak több tagállam gazdasági és társadalmi helyzetére;  
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7. sajnálja, hogy a Bizottságnak és a trojkának a munkaerı-piaci reformra irányuló 
országspecifikus ajánlásai az ideiglenes és részidıs munkahelyek elterjedéséhez 
vezettek, és drámai hatást gyakoroltak a munkanélküliségi rátára, a bérekre és a banki 
hitelekhez való hozzáférésre, súlyosbítva ezzel a társadalmi elégedetlenséget és az 
emberek bizonytalanságérzetét;  

Lehetséges intézkedések a Szerzıdések módosítása nélkül  

8. úgy véli, hogy a közlemény szükségtelenül kiszélesíti a beruházási záradék alkalmazási 
körét, rugalmasságot biztosítva  és helyt adva a tagállami beruházási programoknak a 
Stabilitási és Növekedési Paktum preventív ágában, ahol jelenleg a rugalmasság a 
projekteknek a strukturális és kohéziós politika, valamint az ESBA keretében történı 
társfinanszírozására korlátozódik; úgy véli, hogy sürgısen újra kell értékelni ezt a 
megközelítést annak érdekében, hogy pozitív hatást lehessen kifejteni a növekedésre, a 
munkahelyteremtésre és a társadalmi kohézióra egy olyan, szélesebb körő aranyszabály 
létrehozása révén, amely mind a prevenciós, mind a korrekciós ágra érvényes, és amely 
a hiány és az adósság Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti kiszámítása során nem 
veszi figyelembe a kutatás-fejlesztésbe és az innovációba való produktív állami 
beruházásokat, valamint a tagállamok által garantált minimálbéreket; 

9. meggyızıdése, hogy az euróövezeten belüli strukturális reformoknak egyértelmő 
pozitív társadalmi-gazdasági hatást kell hozniuk, és közvetlenül hozzá kell járulniuk az 
EU gazdasági, pénzügyi és társadalmi stabilitásához, valamint az EU 2020 stratégia 
céljaihoz; rámutat, hogy a strukturális reformokat illetı jelenlegi megközelítés számos 
tagállamban nem képes kezelni az elsıdleges kihívásokat, úgymint az intézményi 
elszámoltathatóság és az átláthatóság hiányát, a korrupciót, az adócsalást és az 
adókijátszást;  

10. ragaszkodik ahhoz, hogy a jelenlegi gazdaságirányítási keret, és különösen az 
adósságcsökkentésre vonatkozó egyhuszados szabály gazdaságilag, társadalmilag és 
politikailag fenntarthatatlan, és ennek megfelelıen kéri, hogy mélyrehatóan és átfogóan 
vizsgálják felül a keretet, és utalják vissza a költségvetési és monetáris autonómiát a 
tagállamok hatáskörébe; 

11. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 2015. évi éves növekedési jelentésben 
elıterjesztett három pilléren (beruházás, költségvetési szabályok és strukturális 
reformok) alapuló stratégiája lényegében ugyanazt a régi stratégiát képviseli, amelyik 
nem tudta megelızni és kezelni a jelenlegi társadalmi és gazdasági válságot, és ezért 
annak elvetésére szólít fel;  

12. hangsúlyozza, hogy az euróövezet belsı területein jelentkezı túlzott folyó 
fizetésimérleg-többlet  nem tekinthetı kevésbé aggasztónak, mint a peremterületek 
túlzott folyó fizetésimérleg-hiánya; úgy véli, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány 
kezelésére szolgáló eljárást kiegyensúlyozottabb módon kell alkalmazni a hiánnyal és a 
többlettel rendelkezı országok között, és azt elsısorban azokban az országokban kell 
bevetni, ahol van manıverezési lehetıség, és általa véget lehet vetni a belsı 
leértékelésen alapuló tisztességtelen és ártalmas versenytaktikáknak;  

13. meggyızıdése, hogy a gazdaságirányításban határozott és azonnali szükség van a 



 

AM\1066104HU.doc  PE558.980v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

komplexitás csökkentésére, a felelısségvállalás javítására, valamint az átláthatóság és a 
demokrácia fokozására; úgy véli, hogy nehéz megvalósítani a teljes foglalkoztatást, a 
fenntartható gazdasági növekedést és a politikai stabilitást azzal, hogy a meglévı 
jogszabályokat újabbakkal egészítjük ki, vagy hogy a választott nemzeti kormányokra 
vagy parlamentekre gazdaságpolitikákat erıszakolunk rá, és úgy gondolja, hogy a 
helyzet javulása csak demokratikusan, közvetlenül elszámoltatható intézményektıl  
várható; 

14. tudomásul veszi, hogy az állandósult válság jelenlegi helyzete alapján a gazdasági 
kormányzás keretét közép- és hosszú távon korrigálni kell és ki kell egészíteni annak 
lehetıvé tétele érdekében, hogy az EU és az euróövezet képes legyen megfelelni a teljes 
foglalkoztatás, a pénzügyi stabilitás, a gazdasági növekedés és a hosszú távú 
befektetések jelentette kihívásoknak, fellépve egyszersmind a társadalmi 
egyenlıtlenségek és a kirekesztés ellen;  

15. emlékeztet az Európai Parlament azon megállapítására, amely szerint az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM) uniós intézményi struktúrán kívüli létrehozása az Unió 
politikai integrációját illetıen visszaesést jelent; rámutat, hogy az ESM-en keresztül 
nyújtott mentıhiteleket kizárólag a bankszektor újratıkésítésére használták fel; ezért 
úgy véli, hogy az ESM már létezı, a bankszektornak pénzügyi támogatást nyújtó egyéb 
eszközök felesleges megkettızése; 

16. emlékeztet arra, hogy a gazdasági és monetáris unió eddig nem több rögzített 
valutaárfolyamok és fenntarthatatlan költségvetési szabályok merev rendszerénél; 
hangsúlyozza, hogy egy valódi GMU létrehozásához demokratikus támogatottság 
szükséges, valamint az EU-ban nem létezı gazdasági és politikai feltételek, továbbá egy 
közös költségvetési kapacitás, amely gyakorlati okokból megvalósíthatatlan;  

17. hangsúlyozza, hogy a GMU hibás koncepciója – mely abban áll, hogy egy optimális 
valutaövezet létrehozásához szükséges feltételek hiányában hozták létre – 
fenntarthatatlan makrogazdasági egyensúlyhiányok kialakulását idézte és mozdította elı 
az euróövezeten belül, ami a túlzott folyó fizetésimérleg-többletek és -hiányok 
kialakulását eredményezte; sajnálja, hogy az euró a második világháború óta az Európa 
egységét leginkább megosztó tényezınek bizonyult; 

18. emlékeztet arra, hogy a bankunió a jövıbeli pénzügyi válságok elkerülésére és egy 
euróövezeten belüli államadósság-válság negatív tovagyőrőzı hatásainak 
minimalizálására irányuló politikai akarat eredménye volt; rámutat, hogy a mai napig 
nem került sor a bankok strukturális reformjára, amely egyértelmően és automatikusan 
elkülönítené a kereskedési tevékenységeket az alapvetı hitelezési funkciótól;  

Útiterv a fenntartható és hatékony gazdasági kormányzáshoz  

19. kéri a tagállamokat, hogy terjesszenek elı ambiciózus menetrendet, amely figyelembe 
veszi az e jelentésben körvonalazott gazdaságirányítási reformok szükségességét;  

20. felkéri a gazdasági kormányzás elkerülhetetlen felülvizsgálatában érintett feleket, hogy 
ne hagyjanak maguk után rendezetlen kérdéseket, és vizsgálják meg az összes 
elképzelhetı lehetıséget, ideértve azokat is, amelyek a Szerzıdések felülvizsgálatát 
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tennék szükségessé; úgy véli, hogy e menetrendnek a következı elemeken kell 
alapulnia: 

– az euróövezetbıl való kilépés jogának megállapítása, valamint a kívülmaradási 
záradék kiterjesztése a Szerzıdés felülvizsgálata révén; 

– azonnali intézkedés arra vonatkozóan, hogy  a) a kutatás-fejlesztésbe és az 
innovációba való beruházásokra és b) az egyes tagállamok által elfogadott 
garantált minimáljövedelemre irányuló nemzeti közkiadásokat ne vegyék 
figyelembe a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében végzett hiány- és 
adósságszámítás során; 

– paradigmaváltás, amelyben a költségvetési konszolidációt és a deflációs politikát 
egy anticiklikus politikákra, társadalmi kohézióra, valamint a pénzügyi ágazat és a 
társaságiadó-rendszer hatékony reformjára épülı hosszú távú stratégia váltja fel;  

– felülvizsgált irányítási keret, amely lehetıvé teszi a tagállamok számára, hogy 
gyakorolják az önálló költségvetési politika folytatására vonatkozó szuverén 
jogukat; 

– a meglévı költségvetési kritériumok – köztük a kiegyensúlyozott költségvetésre 
vonatkozó szabály és az adósságcsökkentésre vonatkozó jelenlegi egyhuszados 
szabály – felváltása olyan makrogazdasági és társadalmi mutatókkal, mint például 
a reálnövekedés, a hosszú távú állami beruházások és a munkanélküliségi ráták, 
valamint méltányos és átlátható adórendszer; 

– intézkedések az euróövezetbıl való kilépés mellett döntı tagállamok védelmére a 
spekulatív támadásokból eredı tıkekiáramlások kockázatával szemben; 

– egyértelmő jogi keret az euróövezeten belül az államadósság-átütemezésre és az 
adósságkönnyítésre vonatkozóan; 

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Or. en 

 
 
 

 

 

 


