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JAVASLATOK
A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:
1.

tudomásul veszi az Európa jövőjéről szóló plenáris vitákon elhangzott véleményeket;
úgy véli, hogy az EU jövőbeni költségvetésének a társadalmi-gazdasági hatásokhoz
kapcsolódóan elő kellene mozdítania az uniós hozzáadott értéket, támogatnia kellene az
uniós szakpolitikák modernizálását, biztosítania kellene az új kihívásokhoz szükséges
pénzügyi eszközöket, továbbra is hozzá kellene járulnia a tagállami, valamint a
tagállamok közötti gazdasági és társadalmi konvergenciához és kohézióhoz annak
érdekében, hogy fokozható legyen – többek között a Párizsi Megállapodásban foglalt
uniós kötelezettségek fényében – az európai szolidaritás, stabilitás, egyenlőség és
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, ezenkívül biztosítania kellene az
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. és 3. cikkében megfogalmazott alapvető
értékek tiszteletben tartását és előmozdítását, valamint a saját forrásokkal foglalkozó
magas szintű munkacsoport eredményeit figyelembe véve új saját forrásokat kellene
magában foglalnia;

2.

kiemeli a bankunió kiteljesítése iránti elkötelezettség fontosságát, valamint annak
szükségességét, hogy minden, a bankunióban részt vevő tagállam számára biztosítva
legyen a nyitottság és az egyenlő bánásmód; emlékeztet arra, hogy folytatni kell a
bankunió kiteljesítését – az európai betétbiztosítási rendszert és az Egységes Szanálási
Alap költségvetési védőhálóját is beleértve –, valamint a kockázatcsökkentési
intézkedéseket;

3.

üdvözli a Bizottság által a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER)
vizsgálatának keretében előterjesztett, pénzmosás elleni javaslatokat; arra ösztönzi a
Tanácsot és a Parlamentet, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus vége előtt zárják le a
jogalkotási tárgyalásokat, mivel ahhoz, hogy a jövőben elkerülhető legyen, hogy
bizonyos esetekben a pénzügyi intézmények aktívan elősegítsék a pénzmosást,
szigorítani kell a pénzmosás elleni szakpolitikákat;

4.

felkéri a Bizottságot, hogy az európai felügyeleti hatóságok segítségével azonosítsa és
szüntesse meg a belső piacot érintő akadályokat, és segítsen biztosítani a fogyasztók
védelmét; úgy véli, hogy a Bizottság számára az egyik legfontosabb kérdés az uniós
jogszabályok hatékony alkalmazása kellene, hogy legyen;

5.

kéri a Bizottságot, hogy a széttagoltság és annak elkerülése érdekében, hogy a
felügyeleti hatóságoknak különböző nemzeti rendszerekkel kelljen foglalkoznia –
amennyiben lehetséges – eseti alapon az irányelvek helyett a rendeleteket részesítse
előnyben a bankunió és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok jogalkotási
eszközeként;

6.

hangsúlyozza, hogy sürgősen ki kell teljesíteni a tőkepiaci uniót; kiemeli, hogy a mély
és integrált tőkepiacok kiegészítik a bankuniót a magánszektorbeli
kockázatmegosztáshoz, a gazdasági konvergencia növeléséhez, a jövőbeli sokkok
enyhítéséhez, valamint – ahol szükséges – a pénzeszközök jobb elosztásának lehetséges
előmozdításához való hozzájárulásuknak köszönhetően; kéri egy átfogó vizsgálat
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elvégzését arra vonatkozóan, hogy mi lenne a legmegfelelőbb keret a pénzügyi
szolgáltatások gyorsan fejlődő voltának jobb figyelembe vétele tekintetében; kiemeli,
hogy nagyban segítené az induló innovatív vállalkozásokat és a kkv-kat, ha
egyszerűbben juthatnának több finanszírozási forráshoz, ami előmozdítaná stabil
növekedésüket és fenntartható fejlődésüket;
7.

aláhúzza, hogy fontos folytatni a gazdasági és monetáris unió mélyítését és kiteljesítését
a közös valuta stabilitásának megőrzéséhez, valamint a gazdaság-, fiskális és
munkaerőpiaci politika és a szociális normák tagállamok közötti konvergenciájának
növeléséhez való hozzájárulás érdekében; hangsúlyozza e tekintetben, hogy szilárd
politikai elkötelezettségre, hatékony kormányzásra és demokratikus
elszámoltathatóságra van szükség uniós és nemzeti szinten egyaránt, különösen az
európai szemeszter különféle szintjein zajló parlamenti ellenőrzés érdekében;
megismétli, hogy – az önkéntes kívülmaradás miatt – Dánia kivételével minden egyes
tagállam köteles átvenni az eurót; támogatja a további lépéseket az Európai Stabilitási
Mechanizmus fejlesztése terén; tudomásul veszi a Bizottság európai
beruházásstabilizáló eszközre vonatkozó javaslatát, és stabilizációra irányuló új
költségvetési eszközöket vitat meg;

8.

tudomásul veszi a Bizottság reformtámogató programra irányuló javaslatát;
hangsúlyozza, hogy nem szabad csorbítani a Parlament együttdöntési és felügyeleti
jogát az uniós pénzügyi támogatások odaítélése tekintetében; aggodalmának ad hangot
amiatt, hogy a 2011 és 2017 közötti időszakban az országspecifikus ajánlásoknak
csupán 9%-át hajtották végre maradéktalanul; tudomásul veszi a konvergenciatámogató
eszközt, amely ösztönzőként szolgál majd, és segíti az euróövezeten kívüli, megfelelő
fiskális és gazdaságpolitikájú tagállamokat a reformok végrehajtásában és az euró
bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítésében;

9.

kiemeli, hogy biztosítani kell a felfelé irányuló gazdasági és társadalmi konvergenciát
az európai szemeszter során; elismeri a szociális jogok európai pillére létrehozásának
fontosságát; megjegyzi, hogy az európai szemesztert megerősítették és egyszerűsítették,
hangsúlyozza azonban, hogy a nemzeti parlamentek tágabb körű bevonása elősegítené a
nemzeti felelősségvállalást, ami az országspecifikus ajánlások jobb végrehajtását, és
ezzel együtt az európai szemeszter folyamatának javítását eredményezné; megjegyzi,
hogy elsődlegesen a tagállamok felelőssége a megfelelő és fenntartható fiskális és
gazdaságpolitikák megválasztása;

10.

üdvözli a jövőbeli InvestEU programot, és hangsúlyozza, hogy az alapnak továbbra is
csökkentenie kellene az uniós beruházási hiányt; támogatja a tárgyi eszközökre és
immateriális javakra – többek között a kulturális örökségre – irányuló beruházásokat
annak érdekében, hogy előmozdítsák a növekedést, a beruházásokat és a foglalkoztatást
– elsősorban a kkv-k, a kis és közepes piaci tőkeértékű vállalatok és a szociális
vállalkozások esetében –, ezáltal hozzájárulva a jólét fokozásához, a méltányosabb
jövedelemelosztáshoz és a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz az Unióban;

11.

üdvözli az eddig elért eredményeket, és szükségesnek tartja a héára vonatkozó meglévő
jogszabályok átfogó felülvizsgálatának folytatását; hangsúlyozza, hogy keményebben
kell fellépni az adócsalás, az adókikerülés és -kijátszás ellen; tudomásul veszi a
Bizottságnak a digitális gazdaság méltányos adóztatása érdekében tett erőfeszítéseit;
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12.

felkéri valamennyi uniós intézményt és szervet, köztük a Bizottságot, az Európai
Központi Bankot, az Európai Beruházási Bankot és az egységes felügyeleti
mechanizmust, hogy még nagyobb mértékben fokozzák kommunikációs
erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy jobban megértessék munkájukat az uniós
polgárokkal, és bővítsék a nekik nyújtott információkat.
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