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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy az uniós költségvetés hozzáadott értéket jelenthet a beruházások és a 

szerkezeti reformok számára a tagállamokban a jelenlegi eszközök közötti nagyobb fokú 

szinergiák és a tagállami költségvetésekhez való kapcsolódás kialakítása esetén; ezért úgy 

véli, hogy az éves növekedési jelentésnek – amely fontos szakpolitikai dokumentumként 

alapvető tartalmat biztosít a nemzeti reformprogramok számára, valamint országspecifikus 

ajánlásokat fogalmaz meg és végrehajtási terveket tartalmaz – iránymutatásként kell 

szolgálnia a tagállamok és a nemzeti költségvetések elkészítése számára a nemzeti 

költségvetésekben érzékelhető és az uniós költségvetéshez kapcsolódó közös megoldások 

bevezetése érdekében; 

2. egyetért azzal, hogy a stabilitási mechanizmusok alapvető fontosságúak, és emlékeztet rá, 

hogy a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott kritériumok végrehajtásának 

és betartásának kiemelt fontosságúnak kell lenni a tagállamok számára; üdvözli a meglévő 

rugalmassági záradékok teljes mértékű kihasználását egyrészt a nagyobb mértékű 

beruházások és szerkezeti reformok támogatása, másrészt a biztonsági fenyegetések és a 

menekültáradat kezelése érdekében; 

3. emlékeztet rá, hogy valamennyi tagállam első számú prioritásának a héa és a vámok 

beszedésére vonatkozó rendszerek javításának kellene lennie; üdvözli az 

adóparadicsomok uniós feketelistájának összeállítására irányuló bizottsági javaslatot, 

amelynek az adókat kijátszó multinacionális vállalatok problémájának kezelése érdekében 

büntetőjogi szankciókkal kell érvényt szerezni; üdvözli a Bizottság közös összevont 

társaságiadó-alap létrehozására irányuló javaslatát, amely fokozza a határokon átnyúló 

tevékenységeket, csökkenti az adókijátszást és az agresszív adótervezést; emlékeztet a 

saját források rendszerére vonatkozó reform bevezetésének szükségességére, amely az 

uniós finanszírozás valódi reformját eredményezheti a polgárokat érintő adóterhek 

növekedése nélkül; 

4. úgy véli, hogy a növekedés mértéke továbbra sem elégséges ahhoz, hogy létrejöjjenek az 

Unióban égetően szükséges munkahelyek, különösen a fiatalok számára, továbbá hogy 

ösztönözni kell az infrastruktúrába, az oktatásba és képzésbe, valamint a kkv-kba történő 

köz- és magánberuházásokat, és elő kell mozdítani a munkanélküliség kezelésére irányuló 

fellépéseket, mint például az ifjúsági garanciát; üdvözli az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés további támogatását a kezdeményezéshez rendelt 500 millió eurós 

kiegészítő előirányzat formájában az Európai Szociális Alapból előirányzott 1 milliárd 

euróval kiegészítve a 2017–2020 közötti időszakra, amely az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés igénybevételére jogosult több tagállamnak lehetőséget biztosít majd, hogy 

több ESZA-finanszírozást fordítson a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos 

intézkedésekre; 

5. üdvözli a Bizottság javaslatát az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

időtartamának meghosszabbítására és forrásainak bővítésére; kiemeli az ESBA 

megerősítésének fontosságát annak érdekében, hogy a beruházások ismét 

visszatérhessenek a hosszú távú, fenntartható tendenciákhoz, hogy továbbra is konkrét 
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eredmények szülessenek, és hogy garantálják a projektgazdák számára azt a biztonságot, 

hogy a kezdeti beruházási időszakot követően is tudjanak projekteket előkészíteni; további 

javulást vár az addicionalitás, a földrajzi és ágazati lefedettség, valamint az átláthatóság 

területén; hangsúlyozza az ESBA és az európai strukturális és beruházási alapok (esb-

alapok) közötti szinergiában rejlő lehetőségeket, különös tekintettel a területi kohézióhoz 

való hozzájárulásra; felhívja az európai és nemzeti intézményeket, hogy jobban vonják be 

a regionális és helyi hatóságokat az alacsony projektképzési és forrásbevonási kapacitás 

egyes tagállamokban való kezelése érdekében; 

6. ismételten kijelenti, hogy a fenntartható növekedés megteremtése érdekében az 

innovációba és az ikt-ba történő beruházásoknak és azok serkentésének uniós szintű 

alapvető gazdaságpolitikának kell lennie; 

7. úgy véli, hogy a hosszú távú beruházások, valamint a pénzügyi piacok stabilitásának 

biztosítása érdekében növelni kell a bankrendszer felelősségét;  

8. hangsúlyozza egy olyan tisztességes és egységes uniós beruházási politika fontosságát, 

amely Unió-szerte képes növekedést generálni, ugyanakkor hozzájárul a tagállamok 

közötti jelenlegi különbségek csökkentéséhez; 

9. abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy a kkv-k és az induló vállalkozások 

létfontosságúak az Unió gazdaságának jövőbeli fejlődése szempontjából és ismételten 

hangsúlyozza, hogy az ezeket fokozottabb mértékben ösztönző erőteljesebb beruházásokra 

és költségvetési politikákra van szükség;  

10. abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy a monetáris politika, megfelelő költségvetési 

politikával történő erőteljes támogatás mellett, képes fellendíteni a gazdasági fejlődést, a 

fenntartható növekedést és a munkahelyteremtést; 

11. úgy véli, hogy az egyes tagállamokban megfigyelhető, különböző demográfiai 

tendenciáknak figyelmeztetésként kellene szolgálniuk a tagállamok számára, hogy a 

költségvetési hiányt helyezzék szélesebb összefüggésbe; 

12. emlékeztet rá, hogy az esb-alapok forrásainak felhasználása makrogazdasági feltételektől 

függ; a jó gazdaságirányítás és a forrásfelhasználási képesség közötti összefüggést szem 

előtt tartva sürgeti a Bizottságot, hogy a költségvetési kiigazítási időszak 

meghosszabbításával ösztönözze az esb-alapoknak az országspecifikus ajánlások 

végrehajtására vonatkozó igénybevételét, amely időszakon belül az esb-alapok 

igénybevétele a strukturális reformok kísérő intézkedéseként és a beruházások növelésére 

történik; 

13. hangsúlyozza, hogy más nagy piacokhoz, például az Egyesült Államokhoz képest az Unió 

szigorú költségvetési szabályokkal rendelkezik, a tagállamok között változó a 

szabályozás, továbbá igen sok a különféle korlátozás, ami akadályozza a fejlődést, az 

innovatív megoldásokat és a növekedést; ezért kéri a Bizottságot, hogy folytasson 

részletesebb megbeszéléseket a tagállamokkal az uniós szinten megállapítandó közös 

tevékenységekről és szabályokról a tudás, tapasztalatok, technológiák és innováció 

cseréjének, valamint a fejlődés és az induló vállalkozások gyors növekedésének 

támogatása érdekében az éves növekedési jelentés ismertetését megelőzően. 
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