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Az A8-0190/2015. 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: áttekintés és kihívások 

Az Európai Parlament, 

– 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 rendeletre
1
, 

– 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 

rendeletre
2
, 

– tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének megerısítésérıl és a 

gazdaságpolitikák felügyeletérıl és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi 

rendelet 5. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról a Bizottság akkori alelnöke, Olli 

Rehn által küldött 2013. július 3-i levélre, 

– 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 rendeletre
3
, 

– 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 rendeletre
4
, 

                                                 
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., 12. o. 
4 HL L 306., 2011.11.23., 33. o. 
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– tekintettel a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítésérıl szóló, 

2011. november 16-i 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre
1
,  

– tekintettel a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekrıl 

szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvre
2
, 

– tekintettel a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelızésérérıl és kiigazításáról 

szóló, 2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre
3
, 

– tekintettel a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli 

kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekrıl szóló, 2011. november 16-i 

1174/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre
4
, 

– tekintettel a trojkának (EKB, Bizottság és IMF) az euróövezet programországaival 

kapcsolatos szerepérıl és mőveleteirıl szóló vizsgálatról szóló, 2014. március 13-i 

állásfoglalására
5
, 

– tekintettel az Európai Unió többszintő irányításának alkotmányos problémáiról szóló, 

2013. december 12-i állásfoglalására
6
, 

– tekintettel a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterérıl szóló 2011. december 

1-jei állásfoglalására
7
,  

– tekintettel a „Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: a szükséges intézkedésekre és 

kezdeményezésekre irányuló ajánlások” címő, 2011. július 6-i állásfoglalására
8
, 

– 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 az Európai Tanács 2014. júniusi és decemberi ülésének következtetéseire, 

– tekintettel a 2014. októberi euróövezeti csúcsértekezlet következtetéseire, 

– tekintettel a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker által az Európai Parlamentben, 

2014. július 15-én tartott beszédre, 

                                                 
1 HL L 306., 2011.11.23., 1. o. 
2 HL L 306., 2011.11.23., 41. o. 
3 HL L 306., 2011.11.23., 25. o. 
4 HL L 306., 2011.11.23., 8. o. 
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0239. 
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0598. 
7 HL C 165. E, 2013.6.11., 24. o. 
8 HL C 33. E, 2013.2.5., 140. o. 



 

AM\1066126HU.doc  PE558.980v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

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

– tekintettel a Jackson Hole-ban tartott központi banki szimpóziumon, 2014. augusztus 

22-én az EKB elnöke, Mario Draghi által tartott beszédre, 

– tekintettel az Európai Bíróság fıtanácsnoka, Pedro Cruz Villalón által az EKB végleges 

értékpapír-adásvételi mőveleti (OMT) programjának jogszerősége tekintetében adott 

2015. január 14-i véleményre, 

– 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 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 Fejlesztési és Együttmőködési Szervezet (OECD) „A kibocsátási 

rés bizonytalanságának következményei válság idején” (Implications of output gap 

uncertainty in times of crisis) címő, 2012. július 977-i 6. 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 az IMF „Az euróövezeti költségvetési unió felé” (Towards a fiscal union for 

the euro area) címő, 2013. szeptemberi személyzeti vitaanyagára, 

– 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 ıszi elırejelzése szerint két egymást követı évi nem várt negatív 

növekedés után az euróövezet bruttó hazai terméke (GDP) 2014-ben várhatóan 0,8%-

kal, 2015-ben pedig várhatóan 1,1%-kal nıni fog, ami azt jelenti, hogy idén nem sikerül 

visszaállítani a válság elıtti GDP-szintet, és hogy a kibocsátási rés nagy marad; mivel a 

legutóbbi elırejelzések a nagyon alacsony infláció ésszerő kockázatát jelzik egy 

hosszabb idıszakon keresztül; 

B. mivel a tagállamok között továbbra is óriási különbségek lesznek, a programok 

végrehajtását követıen is, és a GDP elırejelzett növekedési rátái 2014-ben a ciprusi -
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2,8%-os és az írországi +4,6%-os értékek között szóródnak, ami egyre károsabb, 

növekvı belsı különbségeket tükröz; 

C. mivel a Bizottság ıszi elırejelzése szerint az euróövezetben 2012-ben 3,4%-kal, 2013-

ban 2,4%-kal, a válság elıtti idıszakhoz képest pedig 17%-kal estek vissza a 

beruházások; mivel a beruházási kiadások 2014-re és 2015-re várható növekedése 

(1,7%) nagyon gyenge; mivel a beruházások hiánya káros a jövı nemzedékek számára, 

és rontja az államháztartás fenntarthatóságával kapcsolatos kilátásokat; 

D. mivel folyamatban van egy európai beruházási terv megvalósítása, amelynek célja, 

hogy a következı három évben 315 milliárd EUR összegő új beruházást 

finanszírozzanak; 

E. mivel a Bizottság téli elırejelzése szerint a munkanélküliségi ráta 2015-ben és 2016-ban 

EU-szerte várhatóan a 11% feletti szinten marad; 

A jelenlegi gazdaságirányítási keret számbavétele 

1. meggyızıdése, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet sürgıs, átfogó és határozott 

intézkedéseket követel meg, hogy szembe lehessen nézni a defláció vagy a nagyon 

alacsony szintő infláció, az alacsony mértékő növekedés és a nagymértékő 

munkanélküliség fenyegetésével; 

2. véleménye szerint az EU még mindig a 2008-ban kezdıdött, kivételesen hosszan tartó 

és súlyos gazdasági hanyatlás csapdájában van; rámutat, hogy a kibocsátási rés továbbra 

is túlságosan nagy, ami hiszterézishez és tartós kapacitásvesztéshez vezet; úgy véli, 

hogy sürgısen további koordinált költségvetési és monetáris politikai intézkedésekre 

van szükség, ha a cél az, hogy elkerüljék a deflációs adósságcsapdát, és új kapacitásokat 

is teremtsenek az EU gazdaságának ökológiai átalakítása céljából;  

3. ebbıl a szempontból kéri egy messze mutató környezetbarát európai beruházási 

program létrehozását, amelynek célja az EU gazdaságának társadalmi és környezeti 

átalakítása; 

4. kiemeli, hogy a jelenlegi gazdaságirányítási keret nem ír elı megfelelı demokratikus 

elszámoltathatósági mechanizmust az euróövezeten belüli gazdasági kilátások 

értékelése vagy az összesített költségvetési irányvonal tekintetében, és nem ír elı 

demokratikusan megfelelıen elszámoltatható nyomon követési folyamatot a különbözı 

gazdasági és költségvetési helyzetek azonos feltételek melletti értékelése tekintetében;  

5. különösen helyteleníti, hogy az eurócsoport döntéseit zárt ajtók mögött, átláthatóság és 

megfelelı elszámoltathatóság nélkül hozzák meg; kéri, hogy az eurócsoport üléseinek 

jegyzıkönyveit tegyék közzé; emlékeztet a trojka tevékenységeirıl szóló jelentésének 

következtetésére, amelyben helytelenítette, hogy az eurócsoportnak, amikor uniós szintő 

végrehajtási hatásköröket vállal, nincs uniós szintő demokratikus legitimitása és 

elszámoltathatósága; 

6. emlékeztet a trojka tevékenységeirıl szóló jelentésének következtetésére, amelyben 

helytelenítette a segítségnyújtási programok megtervezése, végrehajtása és értékelése 
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keretében a Bizottságra és az EKB-ra ruházott „technikai tanácsadó” és „eurócsoport 

ügynökség” szerepek homályos hatályát; helyteleníti ebbıl a szempontból, hogy a 

Tanács és az eurócsoport nem ad egyértelmő és elszámoltatható eseti megbízást a 

Bizottságnak, valamint helyteleníti a Bizottságon belül a trojkában betöltött szerepe és a 

Szerzıdések ıreként rá háruló feladat közötti lehetséges összeférhetetlenséget; 

7. megállapítja, hogy szakpolitikai ajánlásokat is magukban foglaló jelentıs szakpolitikai 

kezdeményezések, olyan gazdasági elırejelzéseken alapultak, amelyek nem számoltak 

az elırehozott megszorító intézkedések következtében tapasztalt alacsony növekedéssel 

és inflációval, és nagymértékben alábecsülték a költségvetési multiplikátor méretét egy 

olyan környezetben, amelyet a súlyos pénzügyi zavarok, valamint az országok közötti 

tovagyőrőzı hatások jellemeztek az egyidıben zajló konszolidáció idején, amihez a 

halmozott és gyors ütemő strukturális reformok deflációs hatása társult;  

8. megjegyzi, hogy a kiigazítások terhét alapvetıen azok a tagállamok viselték, amelyek a 

folyó fizetési mérleg magas többlete és a GDP-hez viszonyított magas adósságráta 

mellett léptek be a válságba, ami egy általános deflációs elhajlást eredményezett;  

9. rámutat különösen arra, hogy az elırehozott és kiegyensúlyozatlan megszorító 

intézkedések és az alapvetı jóléti rendszerek kiadásainak költségvetési csökkentése 

Európa-szerte nem csak drámai társadalmi következményekkel jártak, hanem ártottak az 

európai fellendülésnek is, és végsı soron szükségtelenül súlyosbították az államadósság 

GDP-hez viszonyított szintjét egy szükséges, de fokozatosabb és jobban megtervezett 

hosszú távú költségvetési konszolidációs stratégiához képest; hangsúlyozza, hogy 

néhány messzeható megszorító intézkedés összeegyeztethetetlen a Szerzıdésben és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában említett kötelezettségekkel; 

10. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzet fokozottabb és inkluzív gazdasági koordinációt 

(az összesített kereslet növelése, a költségvetési fenntarthatóság javítása és a 

tisztességes és fenntartható reformok és a kapcsolódó beruházások lehetıvé tétele 

érdekében) és gyors reakciókat tesz szükségessé a gazdaságirányítási keret 

legnyilvánvalóbb hibáinak a kijavítása érdekében; 

11. ezért úgy ítéli meg, hogy a gazdaságirányítási keret jogalkotási felülvizsgálata nem csak 

a költségvetési szabályok tekintetében szükséges, hanem ahhoz is, hogy az Európa 2020 

felülvizsgált célkitőzéseinek teljesítése felé mutató kötelezı és átfogó társadalmi-

gazdasági konvergenciafolyamat elérése céljából megteremtsék egy minıségi 

beruházási keret alapját; ezért nem ért egyet a Bizottság értékelésével, amely szerint a 

jelenlegi gazdaságirányítási keret sikeres volt, és így jelenleg nincs szükség e jogi keret 

felülvizsgálatára;  

12. figyelmeztet arra, hogy az eljárások halmozása összetetté és nem kellıen átláthatóvá 

teszi a gazdaságirányítási keretet, ami hátrányos a parlamentek, szociális partnerek és 

polgárok általi felelısségvállalás és az e keretbıl származó iránymutatások, ajánlások és 

reformok általuk való elfogadása szempontjából; ezért hangsúlyozza a jogi 

felülvizsgálat szükségességét, amely egyszerősítené az összetett és gyakran egymást 

átfedı felügyeleti és jelentéstételi eljárásokat, miközben növelné az európai szemeszter 

keretrendszerének demokratikus ellenırzését és elszámoltathatóságát;  
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13. elismeri, hogy némi elırelépés történt a nemzeti vita iránti jobb felelısségvállalás terén 

a nemzeti költségvetési tanácsok hozzájárulásának is köszönhetıen; 

A hatályos szabályok által biztosított rugalmasság legjobb kihasználásának a lehetısége 

14. hangsúlyozza, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum alapján bevezetett rugalmassági 

rendelkezések túl sok mérlegelési jogkört biztosítanak, és a gyakorlatban nem 

biztosítottak egy elégséges és megfelelı anticiklikus keretrendszert; emlékeztet arra, 

hogy a jó gazdasági idıszakokban a tagállamok nem folytattak anticiklikus 

konszolidációt; sajnálatosnak tartja, hogy a jogszabályban elıírt mérlegelési 

mozgásteret a korábbi években – az alacsony infláció, alacsony növekedés és magas 

munkanélküliség jellemezte környezetben – nem használták ki teljes mértékben; 

hangsúlyozza, hogy ennek következtében a mérlegelési rugalmasság kivétel helyett 

szabállyá vált, amelyet rendszerszerően és nem hatékonyan használtak fel, miután a 

társadalmi és gazdasági megszorításokat már elvégezték;  

15. üdvözli, hogy a Bizottság a rugalmasságról szóló értelmezı közleményében elismeri, 

hogy a jelenlegi költségvetési szabályok értelmezési módja nagy jelentıséggel bír az 

EU-ban a beruházási szakadék áthidalása és a növekedést fokozó, fenntartható és 

társadalmilag kiegyensúlyozott reformok végrehajtása szempontjából; 

16. támogatja, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz való nemzeti 

hozzájárulásokat a Bizottság a Stabilitási és Növekedési Paktumot illetıen költségvetési 

szempontból semlegesnek tekinti; kéri, hogy pontosítsák tovább e hozzájárulásoknak az 

SNP-szabályok közleményben meghatározott értelmezésével összhangban történı 

konkrét kezelését;  

17. rámutat arra, hogy a Bizottság rugalmasságról szóló közleménye a beruházási záradék 

hatályának kiterjesztésére irányul, bizonyos fokú korlátozott rugalmasságot lehetıvé 

téve az SNP prevenciós ágában, hogy helyet adjon a tagállami beruházási 

programoknak, különösen a strukturális és kohéziós politika keretében megvalósuló 

projektekkel – így a fiatalok foglalkoztatására irányuló kezdeményezéssel, a 

transzeurópai hálózatokkal és az európai összekapcsolódási eszközzel – kapcsolatos 

kiadásokat, valamint az ESBA keretében történı társfinanszírozást illetıen; 

meggyızıdése, hogy ezt a megközelítést sürgısen újra kell értékelni, hogy 

szimmetrikusan az SNP korrekciós ágára is alkalmazni lehessen;  

18. meggyızıdése, hogy a prevenciós és a korrekciós ágba tartozó reformfolyamatot az 

Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek kellene demokratikusan értékelniük 

a szociális partnerekkel folytatott folyamatos párbeszéd mellett; sajnálatosnak tartja, 

hogy jelentıs számú tagállamban ezek a reformok a gyakorlatban aláásták a szociális és 

környezetvédelmi jogokat, fokozták a munka területén a bizonytalanságot, és rontottak 

az állami nyugdíjjogosultságokon;  

19. felszólít az elfogadható reformokra vonatkozóan eredményorientált módszertani 

iránymutatásokra, köztük költség-haszon elemzésekre, az idıkeret tekintetében 

mutatkozó hatásra, továbbá az externáliáknak, valamint e reformok társadalmi és 

környezetvédelmi megtérülésének kifejezett figyelembevételére, továbbá a reform 

naprakésszé tett EU 2020 nemzeti célokhoz való hozzájárulásának értékelésére szolgáló 
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nyomon követési mechanizmusok létrehozására; rámutat, hogy az ilyen 

eredményorientált intézkedésnek iránymutatással kell szolgálniuk a reformoknak az 

SNP korrekciós ágának keretében történı értékelésére vonatkozóan is;  

20. meggyızıdése, hogy a nemzeti reformprogramok keretében vállalt általános gazdasági 

reformoknak mérhetı pozitív társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi megtérülést 

kell hozniuk, és hozzá kell járulniuk a megnövelt adminisztratív kapacitáshoz;  

21. sajnálatosnak tartja mindazonáltal, hogy a közlemény nem tér ki azokra a tagállamok 

befolyásán kívül esı „szokatlan eseményekre”, amelyek miatt megengedhetı a 

tagállamok számára, hogy átmenetileg letérjenek a középtávú célkitőzésükhöz vezetı 

korrekciós pályáról; 

Szorosabb koordináció és gazdasági konvergencia: az SNP lehetséges javítása a 6+2 

csomag felülvizsgálatának keretében 

22. meggyızıdése, hogy az SNP és az európai szemeszter keretében nagyobb tér nyílik a 

rugalmasságra és „puha jogszabályok” alkalmazására; felkéri a Bizottságot, hogy 

építsen e rugalmasságra, és tegyen javaslatot kötelezı erejő további szabályokra;  

23. úgy véli, hogy az európai költségvetési szabályokat a már meglévı közösségi 

gazdaságirányítási keretben kell meghatározni; felszólít ennélfogva a jelenleg hatályos 

kormányközi megállapodások – például a hatályos szabályok demokratikus ellenırzését 

aláásó költségvetési paktum – felváltására;  

24. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a jogi keret felülvizsgálata lenne a legmegfelelıbb 

politikai eszköz a valóban anticiklikus megközelítés eléréséhez, amely a kedvezıbb 

helyzetekben gyorsabb konszolidációt, a negatív kibocsátási rések idején pedig nagyobb 

mozgásteret igényel, különösen olyan helyzetben, amikor a jegybanki alapkamat a 

nullához közelít;  

25. rámutat, hogy egy ilyen felülvizsgálat magában foglalhatná – többek között – a 

beruházások minıségi osztályozását, tıke-költségvetési elemzések alkalmazásával , 

például – az olyan idıszakokban, amikor a foglalkoztatási ráta és a termelés elmarad a 

lehetıségektıl – az amortizált bekerülési értéken való elszámolás módszerének 

alkalmazásával bizonyos számottevı és mérhetı társadalmi és környezetvédelmi 

eredményeket elérı, magas minıségő közberuházási kategóriákra vonatkozóan;  

26. rámutat, hogy egy ehhez hasonló módszer intelligens anticiklikus megközelítést 

biztosítana azzal, hogy a kedvezıtlenebb idıszakok során a fenntarthatóbb gazdaság 

kialakítása céljából felmerülı tıkekiadásokat szétteríti a tıkefelhalmozás teljes 

életciklusán, amint az a magánszektor számvitelében általános gyakorlat;  

27. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fejtsék ki jobban a költségvetési és 

makrogazdasági kereteket, kiváltképp az SNP korrekciós ágában, lehetıvé téve ezzel az 

érdekelt felek közötti vita korábbi lefolytatását, figyelembe véve az euróövezeti 

tagállamok közötti konvergencia, valamint a nemzeti parlamentek és szociális partnerek 

által a fenntartható és társadalmi szempontból kiegyensúlyozott reformok kialakításában 

és végrehajtásában játszott szerep fokozásának szükségességét;  
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28. kitart amellett, hogy az éves növekedési jelentést és az euróövezeti ajánlást jobban kell 

kialakítani és jobban ki kell használni, hogy globális gazdasági vitát tegyen lehetıvé, 

kiváltképp az euróövezeten belüli konvergenciát illetıen; javasolja, hogy az 

országspecifikus ajánlásokat az éves növekedési jelentés és a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás egymással való jobb egyensúlyba hozása 

révén és koordináltabb megközelítés alapján kell létrehozni, és javasolja, hogy az 

euróövezeti ajánlás elfogadásához vezetı eljárást az Európai Parlamenttel és a nemzeti 

parlamentekkel folytatott megfelelı vitát követıen tegyék kötelezıvé, ösztönzık 

felkínálásával, hogy annak végrehajtására sarkalljanak; kéri, hogy a túlzotthiány-eljárás 

keretében megfogalmazott ajánlásokat egyetlen dokumentumban kapcsolják össze az 

országspecifikus ajánlásokkal;  

29. átfogóbb folyamatot szorgalmaz az országspecifikus ajánlások kidolgozását és nyomon 

követését, és figyelemmel kísérését illetıen; úgy véli, hogy a Bizottságnak kifejezetten 

a naprakésszé tett EU 2020 nemzeti célok teljesítésére irányuló ajánlásokat kell 

megfogalmaznia; emlékeztet arra, hogy a jogszabályok kimondják azt az elvet, amely 

szerint a tagállamoknak ezen ajánlások tekintetében „betartási vagy indokolási” 

kötelezettségük van; ezzel összefüggésben felhívja a tagállamokat, hogy fejtsék ki, hogy 

alternatív politikai intézkedések hogyan segíthetnének mérhetı módon elérni a nemzeti 

EU 2020 célokat, ha az ajánlásokat nem tartják be; 

30. hangsúlyozza, hogy a folyamat legitimitása tekintetében a jelenlegi gazdaságirányítási 

keret legfıbb hiányossága az, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek nem 

vesznek részt megfelelı és tényleges módon a költségvetési és gazdaságpolitikai 

ajánlások meghatározásában és nyomon követésében; javasolja intézményközi 

megállapodás elfogadását az európai szemeszterrel kapcsolatos fıbb dokumentumok (az 

éves növekedési jelentés, a riasztási mechanizmus keretében készült jelentés, az 

országspecifikus ajánlások) elfogadására vonatkozóan a nemzeti parlamentek fokozott 

szerepének, valamint aktív és fokozatos átvilágítási szerepének elıírása céljából;  

31. kéri a Bizottságot, hogy végezze el az egyhuszados szabály mélyreható értékelését azzal 

a céllal, hogy azt jobban kialakított, részletesebb szabállyal váltsa fel; e tekintetben 

felszólít arra, hogy tegyenek különbséget a pénzügyi szektornak a válsággal 

összefüggésben nyújtott támogatás miatt felmerült adósság és az adósságállomány többi 

része között; emlékeztet arra, hogy az említett adósság jelentıs része a tagállamok által 

a bankszektornak 2008 óta biztosított támogatási intézkedésekbıl ered; azon a 

véleményen van, hogy a GDP-arányos adósságának ezt a részét a pénzügyi ágazat általi 

hozzájárulást célzó intézkedésekkel kell mérsékelni;  

32. kéri a Bizottságot, hogy végezze el a 6-os csomag keretében meghatározott középtávú 

költségvetési célkitőzés mélyreható értékelését, hogy azt jobban kialakított, részletesebb 

szabállyal váltsa fel; hangsúlyozza, hogy az egyenmegoldás nem megfelelı, mivel a 

GDP-arányos adósság végsı soron a nominális GDP-arnyos átlagos hiány felé 

konvergál;  

33. felszólít az adósság fenntarthatósága fogalmának az alapvetı jogokra irányuló 

megközelítés alapján történı felülvizsgálatára, amelynek annak megelızése a célja, 

hogy az adósságszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségek megakadályozzák az 
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alapvetı szolgáltatások finanszírozására szolgáló minimális erıforrások nyújtását, 

ekként pedig az alapvetı jogokkal összefüggı kötelezettségek teljesítését vagy elınyt 

élvezzenek azokkal szemben; kiáll amellett, hogy az adósságra és az euróövezet 

jövıjére vonatkozóan konvent formájában az egész EU-ra kiterjedı konferenciát kell 

szervezni azzal a céllal, hogy a Szerzıdést akként módosítsák, hogy javuljon a 

demokratikus elszámoltathatóság és mélyüljön a GMU-ban a gazdasági integráció;  

34. emlékeztet a trojka jelentésének arra a következtetésére, amely azt kéri, hogy 

foglalkozzanak azzal, hogy Görögország számára adósságenyhítést kell biztosítani, 

valamint hogy kezeljék a Görögországból aggasztó mennyiségben kiáramló tıke 

problémáját, valamint a Tanácshoz intézett arra a kérésére, hogy indítsa be a 

megörökölt eszközök kezelésével kapcsolatban elhatározott keretet, hogy megszakítsa 

az államok és a bank közötti ördögi kört, valamint hogy enyhítse az írországi, 

görögországi, portugáliai, és ciprusi államadósság-terhet;  

35. kéri a Bizottságot, hogy a 2015. évi éves növekedési jelentésben elıterjesztett három 

pilléren (beruházás, költségvetési szabályok és strukturális reformok) alapuló stratégiát 

az euróövezeti ajánlásban és az országspecifikus ajánlásokban tegye konkrétabbá, és 

erısítse meg megközelítését az adózásra vonatkozó olyan negyedik pillér felépítésével, 

amely magában foglalna egy éves nyomon követési mechanizmust, mint például az 

adócsalással és adóelkerüléssel kapcsolatos fejlemények nyomon követését, a 

környezetvédelmi adóztatás állapotát, továbbá az adózás területén az igazságszolgáltatás 

javítására irányuló konkrét országspecifikus ajánlások kezelésére szolgáló, mind 

nemzeti, mind pedig európai szinten életbe léptetett intézkedések nyomon követését;  

36. hangsúlyozza, hogy a forráshatékony Európára irányuló kiemelt kezdeményezés a 

környezetvédelmi adótámogatások fokozatos megszüntetését igényli; emlékeztet a 

Bizottság azon értékelésére, amely szerint hatalmas politikai tere van annak, hogy a 

munkát terhelı adókról a környezetvédelmi adókra váltsanak;  

37. hangsúlyozza, hogy a Bizottság szerint a fosszilis tüzelıanyag- és nukleáris alapú 

villamos energia, valamint a hı számára biztosított támogatások és ezek externáliái évi 

262 milliárd euró költséget tesznek ki;  

38. hangsúlyozza, hogy a Bizottság szerint a munkát terhelı adók nagyjából 53%-ot tesznek 

ki, jóllehet az euróövezet egészében a környezetvédelmi adózás mértéke 5,7%; rámutat, 

hogy óriási tere van az ilyen környezetvédelem-barát költségvetési reformnak;  

39. sürget ennélfogva arra, hogy a naprakésszé tett EU 2020 stratégia, valamint az 

országspecifikus ajánlások tartalmazzanak olyan konkrét célokat és referenciaértékeket 

mind a piactorzító, környezetvédelmi szempontból káros támogatások legkésıbb 2020-

ig történı fokozatos megszüntetésének nyomon követésére, mind pedig 2020-ig az 

általános adóbevételek körében a környezetvédelmi adók aránya legalább 5%-kal 

történı növelésének nyomon követésére;  

40. meggyızıdése, hogy a nemzeti költségvetési tanácsok uniós szinten hasznos szerepet 

játszhatnának; egy európai hálózat létrehozását kéri, amely lehetıvé teszi a gazdasági 

kilátások független és pluralista elemzésének az érdekelt felek közötti tájékozott és 

megfelelı politikai vita kiindulópontjaként való meghonosítását; hangsúlyozza, hogy 
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egy ilyen hálózatnak – a csordaszellem elkerülése érdekében – elı kell mozdítania az 

elméleti sokszínőséget;  

41. meggyızıdése, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárást a 

hiánnyal és a többlettel rendelkezı országok között kiegyensúlyozottabb módon kell 

alkalmazni, megszólítva a jelentıs mozgástérrel rendelkezı országokat is; a 

makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás keretében a fizetésimérleg-

egyensúlyhiányok teljes mértékben szimmetriájának megfelelı kialakítása érdekében 

sürgeti a Bizottságot a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 

felülvizsgálatára;  

42. felszólít a makrogazdasági egyensúlyhiányokra vonatkozó eredménytáblának olyan 

társadalmi mutatókkal való kiegészítésére, amelyeknek egyenlı értékőeknek kell 

lenniük a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás más mutatóival; 

véleménye szerint az ilyen mutatóknak arra is képeseknek kell lenniük, hogy korrekciós 

intézkedést indítsanak be, és nem pusztán arra, hogy „nyomon kövessék” az általános 

társadalmi-gazdasági helyzetet; kitart amellett, hogy a túlzottan magas 

munkanélküliség, egyenlıtlenség és szegénység szintén egyensúlyhiányokkal 

fenyegetnek az euróövezetben; emlékeztet arra az ismételt kérésére, hogy fogadjanak el 

a forráshatékonyságra és az egységenkénti tıkeköltségre vonatkozó mutatókat, valamint 

az EU 2020 naprakésszé tett célkitőzéseinek elérése irányába tett elırelépés nyomon 

követése szempontjából releváns más mutatókat, többek között a versenyképességgel 

kapcsolatos, nem költségalapú mutatókat például a K+F, az oktatás, és a képzés 

területén; 

43. hangsúlyozza, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással 

kapcsolatos eredménytáblába beépítendı, a forráshatékonysággal kapcsolatos 

mutatónak különösen a gazdasági fejlıdés természeti erıforrások alkalmazásától való 

függetlenítésének irányába tett elırehaladás nyomon követését kellene elısegítenie; 

44. azon a véleményen van, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 

eljárással kapcsolatos eredménytáblának az uniós társjogalkotók megfelelı 

demokratikus ellenırzésének tárgyát kellene képeznie, azaz hogy a makrogazdasági 

egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás keretét legalábbis az Európai Parlamentnek a 

6-os csomagra vonatkozó tárgyalások elıtt elfogadott azon állásfoglalásával 

összhangban kellene felülvizsgálni, amely elıírta a makrogazdasági egyensúlyhiány 

kezelésére szolgáló eljárással kapcsolatos eredménytáblának felhatalmazáson alapuló 

jogi aktussal történı elfogadását;  

45. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, milyen módon lehetne jobb összhangba 

hozni az SNP prevenciós és korrekciós ágát, különösen a beruházásokat illetıen, a 

prevenciós ág keretében meghatározott biztonsági ráhagyáson belül megengedve a 

középtávú célkitőzéstıl vagy a felé vezetı korrekciós pályától való átmeneti eltéréseket;  

46. kéri a Bizottságot, hogy a tagállamok gazdasági és költségvetési helyzetének a 

túlzotthiány-eljárás keretében történı értékelése során vegyen figyelembe minden 

lényeges tényezıt, többek között a reálnövekedést és az inflációt, valamint a 

munkanélküliségi rátákat is;  
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47. kitart amellett, hogy tisztázni kell, hogy a túlzotthiány-eljárás keretében milyen módon 

veszik figyelembe a tényleges intézkedéseket;  

48. kitart amellett, hogy az SNP 2005-ös reformja óta a strukturális hiányra helyezett 

hangsúly a kiadási szabály 2011-es reformmal történt bevezetésével együtt mozgásteret 

hoz létre az SNP mérlegelésen alapuló végrehajtásához, mivel a strukturális hiányt 

alátámasztó potenciális növekedés és a potenciális kibocsátás kiszámítása, valamint a 

kiadási szabály kiszámítása több, megkérdıjelezhetı feltevéstıl és a Bizottság ıszi és 

tavaszi elırejelzése közötti jelentıs felülvizsgálatoktól függ, ami különféle 

számításokhoz és az SNP végrehajtását illetıen eltérı értékelésekhez vezet;  

49. emlékezteti a Bizottságot, hogy nem hajtott végre a többek között a többszörözı hatás 

országonkénti becslésére, valamint a növekedési és munkahelyekre vonatkozó uniós 

stratégia által meghatározott célok elérése tekintetében a reformok és intézkedések 

fontosságának jelzésének mikéntjére vonatkozóan a 473/2013/EU rendeletben 

meghatározott, a nyomon követéssel kapcsolatos több követelményt; felszólítja a 

Bizottságot, hogy a Szerzıdés 265. cikkének megfelelıen eljárva tegyen eleget a fenti 

kötelezettségeinek;  

50. e tekintetben felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be a „strukturális egyenleg” 

fogalmának jogszabályban történı kodifikációjára irányuló javaslatot, javasolja 

különösen a fogalom tágabb elméleti hátteret tükrözı teljesebb meghatározását, amely 

kiterjed – többek között – a pénzügyi ciklus és az üzleti ciklus által játszott szerep 

összefonódására;  

51. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamok költségvetési pozícióinak értékelésekor 

teremtsen jobb egyensúlyt a megállapodás szerinti költségvetési intézkedések és 

reformok hatása és a becsült potenciális növekedésen alapuló, GDP-re, kibocsátási résre 

és strukturális hiányokra vonatkozó költségvetési számok között, amelyek egy késıbbi 

szakaszban nem várt gyökeres változásokhoz vezethetnek; 

Demokratikus elszámoltathatóság és a gazdaságirányítás elmélyítése során elıttünk álló 

kihívások 

52. meggyızıdése, hogy a gazdaságirányításban határozott szükség van a komplexitás 

csökkentésére, a felelısségvállalás javítására, valamint az átláthatóság és demokrácia 

fokozására; meggyızıdése, hogy a mélyebb integráció nem valósítható meg olyan 

módon, hogy a már meglévı szabályokat a szabályok új rétegével egészítik ki;  

53. elismeri a jelenlegi helyzet alapján, hogy a gazdaságirányítási keret korrekcióra szorul, 

és teljessé kell tenni, lehetıvé téve az EU és az euró számára, hogy megfeleljenek a 

konvergencia, a teljes foglalkoztatás, a tartós beruházás és a megbízhatóság 

kihívásainak;  

54. kéri, hogy a fenntartható növekedésre vonatkozó éves iránymutatásokat vonják a 

Szerzıdés következı módosítása keretében bevezetett együttdöntési eljárás hatálya alá 

és addig is vonják intézményközi megállapodás hatálya alá; utasítja elnökét, hogy a 

tavaszi Európai Tanácsban terjessze elı a fenntartható növekedésre vonatkozó éves 

iránymutatások Parlament által módosított változatát;  
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55. emlékeztet arra, hogy a válság alatt kormányközi megállapodások alapján végrehajtott 

jogszabályok nélkülözik az uniós szintő demokratikus elszámoltathatóságot; 

hangsúlyozza, hogy az Európai Bíróság által a Pringle-ügyben hozott ítélet alapot nyújt 

az ESM közösségi joganyag körébe történı helyezéséhez;  

56. emlékeztet az Európai Parlamentnek arra a kérésére, amely szerint az Európai Stabilitási 

Mechanizmus (ESM) uniós intézményi struktúrán kívüli létrehozása az Unió politikai 

integrációját illetıen visszaesést jelent, és ezért kéri, hogy az ESM-et teljes mértékben 

integrálják a közösségi keretbe, és tegyék formálisan elszámoltathatóvá a Parlamenttel 

szemben;  

57. emlékeztet álláspontjára, amely szerint a trojkát közösségi alapú kerettel kell felváltani; 

emlékeztet arra, hogy a 472/2013/EU rendelet közösségi keretet ír elı a makrogazdasági 

kiigazítási programok kidolgozása és nyomon követése tekintetében, amely megfelelne 

a „csendes megfigyelı” EKB tárgyalást nem folytató szerepének és az IMF felülvizsgált 

szerepének az Európai Parlamentnek a trojka tevékenységeirıl szóló jelentésében kértek 

szerint;  

58. emlékezteti a Bizottságot és a Tanácsot a 472/2013/EU rendelettel kapcsolatban a 

plenáris ülés által elfogadott álláspontjára; hangsúlyozza különösen, hogy ezen 

álláspontban olyan rendelkezéseket határozott meg, amelyek tovább fokozzák a 

makrogazdasági kiigazítási programok elfogadásához vezetı döntéshozatali folyamat 

átláthatóságát és elszámoltathatóságát, ezáltal világosabb és jól körülhatárolt 

megbízatást és általános szerepet biztosítanak a Bizottság számára; felkéri a Bizottságot, 

hogy építse be e rendelkezéseket a 472/2013/EU rendelet módosítására irányuló 

jövıbeli javaslatba;  

59. hangsúlyozza, hogy a 472/2013/EU rendelet számos rendelkezést határoz meg, 

amelyeket eddig még nem alkalmaztak;  emlékeztet különösen az Európai 

Parlament trojkáról szóló jelentésében szereplı kérésre, amely szerint egyetértési 

megállapodásokat kell elfogadni annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a 

bérképzésre vonatkozó gyakorlatot és az azzal folgalkozó intézményeket, valamint az 

érintett tagállamok nemzeti reformprogramjait a 472/2013/EU rendeletben (7. cikk (1) 

bekezdés) meghatározott uniós növekedési és munkahely-stratégia tekintetében, 

valamint elegendı forrás biztosításának szükségességét az alapvetı szakpolitikák – 

például az oktatás és az egészségügy – számára (7. cikk (7) bekezdés), továbbá a 

szociális partnerek hatékony részvételét a kiigazítási programok kidolgozásában és 

végrehajtásában (8. cikk); felszólítja a Bizottságot, hogy a Szerzıdés 265. cikkének 

megfelelıen eljárva tegyen eleget a fenti kötelezettségeinek;  

60. vizsgálóbizottság létrehozását kéri az állítólagos hibás adminisztrációval és az uniós jog 

trojka által megsértésével kapcsolatban;  

61. kéri az Európai Bíróság fıtanácsnokának indítványa alapján, hogy az EKB ne képezze 

semely segítségnyújtási programnak sem részét;  

62. kéri, hogy végezzék el az eurócsoport döntéshozatali folyamatának átértékelését, hogy 

biztosítsák a megfelelı demokratikus elszámoltathatóságot; meggyızıdése, hogy 

hosszú távon a gazdasági ügyekért felelıs biztosnak kell vállalnia az eurócsoport elnöki 
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tisztjét;  

63. emlékeztet arra, hogy a „valódi Gazdasági és Monetáris Unió” (GMU) nem 

korlátozódhat egyszerően egy szabályrendszerre, hanem megnövelt euróövezeti 

költségvetési kapacitást is igényel, amely megfelelı makrogazdasági hatást gyakorol a 

GMU egészében és fokozott demokratikus legitimációval rendelkezik;  

64. emlékeztet arra, hogy a bankunió a pénzügyi válság elkerülésére irányuló politikai 

akarat eredménye volt, és hogy ugyanerre az akaratra van szükség a költségvetési uniót 

illetıen is a poitikai válság elkerülése érdekében;  

65. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elı ambiciózus menetrendet, amely figyelembe veszi 

az e jelentésben körvonalazott gazdaságirányítási reformok szükségességét, és amelyet 

a júniusi Európai Tanács elıtt, 2015 májusának végén kell a Parlament elé terjeszteni;  

66. felkéri az érdekelt feleket a GMU e szükséges következı lépése során, hogy kerüljék el 

a kihagyást, és a GMU elmélyítésének megvalósítására szolgáló módszerként 

vizsgáljanak meg minden lehetıséget, amelyet hosszú idın át alaposan megvitattak és 

dokumentáltak, így például a következıket: 

– „adóunió” és az euróövezet költségvetési kapacitása, amelyhez az Európai 

Parlamenten belüli arányos demokratikus legitimitási mechanizmus társul, 

– szociális dimenzió, ideértve egy minimálbér-mechanizmust és egy minimális 

munkanélküliségisegély-rendszert az euróövezet számára, valamint a 

mobilitásnak kedvezı mélyreható reformokat; 

– megerısített demokratikus elszámoltathatósági mechanizmusok annak biztosítása 

érdekében, hogy az euróövezeten belüli minden nemzeti parlament kövesse az 

európai szemeszter folyamatának minden lépését, valamint általános együttdöntési 

eljárás minden gazdasági területen (ideértve az EUMSZ 126. cikkét és a 

versenypolitikát is) és az EUMSZ 352. cikke tekintetében; 

– aszimmetrikus sokkhatásokkal kapcsolatos mechanizmusok, 

– az euróövezet egészére vonatkozó, a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 

szolgáló megerısített eljárás, amelynek célja a makroszintő pénzügyi eltérések 

megelızése és kiigazítása, valamint az euróövezet egésze számára megfelelı 

költségvetési irányvonal biztosítása, 

– az államadósság fokozatos megosztása, amely együtt jár a megerısített 

gazdaságpolitikai koordinációval és a közös szabályok végrehajtásával, valamint a 

gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható reformokra vonatkozó 

egyértelmő kötelezettségvállalás, 

– közös betétbiztosítási rendszer, „A valódi Gazdasági és Monetáris Unió felé” 

címő Thyssen-jelentés kérésének megfelelıen; 

–  az ESM uniós jogba való beépítése és az eurókötvények új megközelítése, 
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– egy euróövezeti költségvetési kapacitás kialakítása, kontraciklikus intézkedések, 

strukturális reformok vagy részben az adósságcsökkentés finanszírozása céljából; 

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

Or. en 

 

 


