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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Monetáris 
Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy az elfogadandó jelentésükbe foglalják bele az 
alábbi javaslatokat:

1. üdvözli az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) uniós jogi keretbe való integrálására 
irányuló javaslatot; emlékeztet arra, hogy ehhez megfelelő demokratikus 
elszámoltathatóságnak kell társulnia; megjegyzi, hogy csak ez a beemelés fogja 
biztosítani a közösségi módszer szerinti irányítást, lehetővé tenni a költségvetési 
szabályok és kötelezettségek összhangját, megkönnyíteni a fiskális és gazdasági 
szakpolitikai koordinációt, és erősíteni a demokratikus legitimitást és az Európai 
Parlamenten keresztüli elszámoltathatóságot; emlékeztet arra, hogy az ESM jogutódjának 
hatáskörei semmilyen módon nem helyettesíthetik, ismételhetik az EU pénzügyi 
szabályzatában és rendelkezéseiben előírt szokásos makrogazdasági és költségvetési 
felügyeletet, illetve nem lehetnek azokkal átfedésben, amelynek továbbra is a Bizottság 
kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia, az ESM jogutódjának autonómiája tiszteletben 
tartása mellett;

2. megjegyzi, hogy az ESM jogutódja által ellátandó funkciók a gazdaságpolitika 
területéhez tartoznak, és hogy e tekintetben félrevezető lehet az „Európai Valutaalap” 
megnevezés; megjegyzi továbbá, hogy az ESM jogutódja egy puszta „kifizető doboz” 
(paybox) funkción túlmutató feladatokat is el fog látni; megjegyzi, hogy az Európai 
Központi Bank (EKB) véleményében azt javasolta, hogy az ESM jogutódjaként tartsák 
meg az „ESM” elnevezést; megjegyzi, hogy az ESF rövidítés azzal a veszéllyel jár, hogy  
(angol nyelven) összekeverhető lesz a jövőbeli Európai Stabilitási Alap és az Európai 
Szociális Alap; a fentiek fényében kéri, hogy a döntés meghozatala előtt megfelelően és 
alaposan értékeljék az Európai Stabilitási Mechanizmus helyébe lépő elnevezés 
megválasztását;

3. emlékeztet arra, hogy az Unió monetáris politikája az EKB kizárólagos hatáskörébe 
tartozik;

4. úgy véli, hogy az EU és az euróövezet teljes intézményi felépítését figyelembe véve a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) rendszerét nem szabad egy az egyben átültetni az uniós 
jogi keretbe;

5. emlékeztet arra, hogy a Bizottság javaslata az ESM jogutódjának uniós szervként 
történő létrehozását irányozza elő, amely elszámoltathatóvá teszi az ESM-t az Európai 
Parlament és a Tanács felé, és amelyet az Európai Unió Bírósága igazságügyi 
ellenőrzésnek vet alá; tudomásul veszi az ESM jövőbeli jogutódjának 
elszámoltathatóságára vonatkozóan javasolt rendelkezéseket;

6. úgy véli, hogy az ESM jövőbeli utódjára vonatkozó elszámoltathatósági keretnek a 
gazdasági kormányzás egészére kell vonatkoznia; emlékeztet a Parlament ezzel 
kapcsolatos intézményközi megállapodásra irányuló kérésére;

7. úgy véli, hogy az Európai Parlament és az ESM jogutódja között létrejött bármilyen 
ideiglenes megállapodásból arra lehetne következtetni, hogy növekszik az utóbbi 
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autonómiája, miközben a Parlament határozottan azt az álláspontot képviseli, hogy a 
Bizottság javaslatának megfelelően azt be kell illeszteni a Szerződésbe és az uniós 
jogrendbe;

8. kéri, hogy az Európai Parlamentet haladéktalanul és megfelelő módon tájékoztassák az 
ESM jogutódja által elfogadott és a Tanács által jóváhagyott határozatokról; sürgeti az 
ESM jogutódjának jövőbeli ügyvezető igazgatóját, hogy folytasson átlátható és 
rendszeres párbeszédet az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságával;

9. hangsúlyozza, hogy a megfelelő elszámoltathatóság előfeltétele a teljes körű, pontos és 
időszerű tájékoztatás; ezért kitart amellett, hogy az ESM jogutódja és az Európai 
Parlament közötti jövőbeli intézményközi megállapodásban a legmagasabb szintű 
átláthatóságot és elszámoltathatóságot kell rögzíteni az ESM jogutódja határozataira, 
ezek hátterére, az ESM jogutódja dokumentumaihoz való hozzáférésre és a 
megbeszéléseire vonatkozó feljegyzésekre vonatkozóan;

10. hangsúlyozza, hogy az ESM jogutódjának jövőbeli igazgatótanácsában demokratikus 
elszámoltathatóságra van szükség; sajnálja, hogy nincsen intézményi részvétel az 
igazgatótanácsi tagok javasolt kiválasztási eljárásban, és kéri az Európai Parlament és 
az Európai Tanács bevonását e tagok kinevezéséről szóló határozatba;

11. kéri, hogy az Európai Számvevőszék kapjon egyértelmű és formális szerepet az ESM 
jogutódjának mentesítési eljárásában, és hogy a kapcsolódó jelentéseket az Európai 
Parlament vizsgálja meg;

12. kéri, hogy tegyenek erőfeszítéseket a nemek közötti egyensúly biztosítására az ESM 
jogutódja irányító szerveinek összetételében és az ügyvezető igazgatói tisztségre 
pályázó jelöltek listája tekintetében;

13. megérti, hogy a tagállamokat be kell vonni azon döntéshozatali folyamatokba, amelyek 
hatással vannak a költségvetési forrásokra; hangsúlyozza azonban, hogy az ESM 
jogutódja válságkezelési eszköz, ezért képesnek kell lennie a gyors fellépésre; felszólít 
arra, hogy megfelelő egyensúly szülessen egyrészt az ESM jogutódja demokratikus 
ellenőrzésének és a mechanizmusban részt vevő tagállamok felé történő 
elszámoltathatóságának biztosítása, másrészt a szükséges intézkedések gyors 
meghozatalával kapcsolatos elvárás között; elismeri a nemzeti parlamentek 
költségvetési jogköreit, és tudomásul veszi azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják az ESM jogutódja átláthatóságát és elszámoltathatóságát az ESM tagjai és a 
többi részt vevő tagállam nemzeti parlamentjei felé; 

14. szorgalmazza rövid távon az ESM érdemi reformjának elkezdését, az Európai Stabilitási 
Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés felülvizsgálatán keresztül, anélkül, hogy 
az veszélyeztetné az ambiciózusabb fejleményeket a jövőben; megjegyzi, hogy egy 
ilyen reformnak a GMU megerősítésére és a döntéshozatali folyamat javítására kell 
összpontosítania, különösen sürgős helyzetekben;

15. megjegyzi, hogy mind az ESM integrálása, mind pedig az ESM jogutódjának 
bevezetése megváltoztatja az EU intézményi felépítését; ezért kéri, hogy az ügyet 
emeljék be a Szerződések esetleges jövőbeli felülvizsgálatáról szóló szélesebb vitákba.
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