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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémáiról

(2012/2078(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésre,

– tekintettel az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló szerződésre (ESM)1,

– tekintettel a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződésre2,

– tekintettel a „hatos csomagra”3,–tekintettel a „kettes csomagra”4,
– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére 
vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2013. május 22-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az 
eurócsoport elnökének „A valódi Gazdasági és Monetáris Unió felé” című, 2012. 
december 5-i jelentésére7,

– tekintettel „A valódi, szoros gazdasági és monetáris uniós tervezete – Európai vitaindító” 
című bizottsági közleményre8,

– tekintettel az Európai Tanács, a Bizottság, az Európai Központi Bank és az eurócsoport 
elnökei jelentésére vonatkozóan a Bizottság számára ajánlásokat tartalmazó, "A valódi 
gazdasági és monetáris unió felé" című 2012. november 20-i állásfoglalására9, 

– tekintettel a gazdasági és monetáris unóra vonatkozó jövőbeli jogalkotási javaslatokról 
szóló állásfoglalására,10

– tekintettel az európai demokráciának a jövőbeli GMU keretében történő megerősítéséről 

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature
2 http://www.eurozone.europa.eu/treaty-on-stability
3 HL L 306., 2011.11.23.
4 HL L 140., 2013.5.27.
5 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
6Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0213.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf
8 COM(2012)0777, 2012. december 28.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0430.
10 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0222.
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szóló, 2013. június 12-i állásfoglalására,1

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

A. mivel a differenciálás az európai integráció lényeges jellemzője, és a fejlődés lehetővé 
tételének, valamint az egyenlőség – az egyenlő helyzetek egyenlő kezeléseként és az 
egymástól eltérő helyzetek egymástól eltérő kezeléseként értelmezett – elve tiszteletben 
tartásának eszköze;

B. mivel a tagállamok egy szűkebb csoportjával kezdődő, valamennyi tagállam előtt 
továbbra is nyitva álló és a Szerződésekbe való teljes integrációt célzó európai integráció 
elmélyítésében a differenciált integrációnak továbbra is az előfutár szerepét kell 
betöltenie;

C. mivel a differenciálás nem áshatja alá az uniós polgárságot, amely a tagállamok 
állampolgárainak alapvető jogállása, és amely lehetővé teszi, hogy a Szerződés hatályán 
belül az azonos helyzetben lévők állampolgárságuktól függetlenül egyenlő jogi 
bánásmódban részesüljenek;

D. mivel minden differenciálásnak tiszteletben kell tartania az európai jogrend egységét, 
valamint eredményességét és koherenciáját, az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmának elvét és a belső piac működését;

E. mivel differenciálásra akkor kerülhet sor, ha az együttes fellépésre nincs lehetőség vagy 
az nem megvalósítható;

F. mivel a differenciálás beépült az Európai Unió egységes intézményi keretébe;

G. mivel a Szerződések a differenciált integrációra különböző lehetőségeket és eszközöket 
kínálnak – ideértve a területi hatály korlátozásait, védzáradékokat, eltéréseket, 
kívülmaradási jogokat, belépési jogokat, megerősített együttműködést, valamint egyedi 
rendelkezéseket – azon tagállamokra vonatkozóan, amelyek pénzneme az euró, feltéve, 
hogy ezek az eszközök tiszteletben tartják az európai jogrend egységét, eredményességét 
és koherenciáját, valamint beépültek az egységes intézményi keretbe (a közösségi 
módszer); 

H. mivel az EUMSZ 27. cikkének (2) bekezdése szerinti eltérések lehetővé teszik a 
tagállamok összességének címzett jogi aktuson belül az egyes tagállamok közötti 
differenciálást;

I. mivel az EUMSZ 114. cikkének (4) és (5) bekezdése, 153 cikkének (4) bekezdése, 168 
cikkének (4) bekezdése, 169. cikkének (4) bekezdése és 193. cikke olyan védzáradékokat 
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok a tagállamok összességéhez 
címzett jogi aktus alkalmazási körén belül szigorúbb védintézkedéseket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be;

J. mivel a megerősített együttműködés az Unió nem kizárólagos hatáskörébe tartozó 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0269.
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területen legalább kilenc tagállam részvételét követeli meg, lehetővé teszi, hogy a nem 
részt vevő tagállamok részt vegyenek a tanácskozásokban, de nem szavazhatnak, és az 
mindenkor minden tagállam számára nyitott;

K. mivel a megerősített együttműködési eljárás lehetővé teszi, hogy a Tanács által minősített 
többséggel, a KKBP területén pedig egyhangúlag megadott felhatalmazást követően a 
tagállamok egy szűkebb csoportjára kötelező intézkedéseket fogadjanak el;

L. mivel a korábbi időszakban a differenciált integráció formáját képezte a tagállamok egy 
szűkebb csoportja által 1986-ban aláírt Schengeni Megállapodás és az 1990-ben aláírt 
Schengeni Egyezmény, amely a közöttük lévő határellenőrzések helyébe lépett, a 
tagállamok egy szűkebb csoportja által aláírt, a szociálpolitikáról szóló 1991. évi 
megállapodás, amely a foglalkoztatás és a szociális jogok területén kibővíti a korábbi 
európai közösségi hatásköröket, és lehetővé teszi a minősített többségi szavazást, 
valamint a tagállamok egy szűkebb csoportja és Norvégia közötti, az adatcseréről és a 
terrorizmus elleni együttműködésről szóló 2005. évi Prümi Egyezmény;

M. mivel a schengeni vívmányokat az Amszterdami Szerződéssel belefoglalták a 
Szerződésekbe, miközben kívülmaradási jogot biztosítottak az Egyesült Királyság, 
Írország és Dánia számára;

N. mivel az Egyesült Királyság és Írország bármikor kérheti a schengeni vívmányok egyes 
vagy valamennyi rendelkezése alkalmazásában való részvételt, és mivel Dániát továbbra 
is köti az eredeti Schengeni Megállapodás és Egyezmény;

O. mivel az Amszterdami Szerződéssel a szociálpolitikáról szóló megállapodást –
kívülmaradási jogok nélkül – belefoglalták a Szerződésekbe;

P. mivel az Európai Stabilizációs Mechanizmus (ESM), valamint a gazdasági és monetáris 
unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés (a „költségvetési 
paktum”) a Szerződéseken kívül, kormányközi keretek között jött létre;

Q. mivel az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az ESM a nemzetközi jog alapján 
létrejött megállapodás, amelyet azon tagállamok kötöttek, amelyek pénzneme az euró;

R. mivel a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról 
szóló szerződés a nemzetközi jog alapján, az Egyesült Királyság és a Cseh Köztársaság 
kivételével a tagállamok által kötött szerződés, és mivel 16. cikkében vonatkozó 
rendelkezéseinek az uniós jogba való belefoglalásába szólít fel;

S. mivel a Szerződéseken kívüli azon nemzetközi megállapodásokat, amelyek célja a 
Szerződések célkitűzéseinek elérése, olyan végső eszközként használták a differenciált 
integrációhoz, amelynek tiszteletben kell tartania az európai jogrend egységét, 
eredményességét és koherenciáját, és amelynek nyitottnak kell maradnia a csatlakozni 
kívánó vagy már részt vevő valamennyi tagállam előtt, illetve amely előírja az érintett 
nemzetközi szerződés tartalmának a Szerződésekbe történő belefoglalására vonatkozó 
kötelezettséget;

T. mivel a GMU a differenciált integráció terén minőségi lépést jelentett, amely az 
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intézményeket és az eljárásokat egyaránt érintő többszintű irányítási modellt határoz 
meg;

U. mivel a monetáris politika terén az EKB-ra vonatkozó rendelkezések differenciálást írnak 
elő az intézményi struktúrán belül – amelyben a Kormányzótanács a fő döntéshozó szerv, 
és kizárólag azon tagállamokból áll, amelyek pénzneme az euró, valamint létezik az 
euróövezeten kívüli tagállamokat tömörítő Általános Tanács –, valamint a pénzügyi 
struktúrán belül – amely szerint az EKB tőkéjét az összes tagállam nemzeti központi 
bankja jegyzi (az EKB Alapokmányának 28.1. cikke), de az EKB tőkéjében jegyzett 
részesedésüket csak azon tagállamok nemzeti központi bankja fizeti be, amelyek 
pénzneme az euró (az EKB Alapokmányának 48.1. cikke);

V. mivel az EUMSZ 127. cikkének (6) bekezdése felhatalmazza a Tanácsot, hogy az EKB-t 
a hitelintézetek és – a biztosítóintézetek kivételével – az egyéb pénzügyi szervezetek 
prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatban külön feladatokkal bízza 
meg, és amely jogalapul szolgál ahhoz a rendelethez, amely létrehozza az euroövezet 
egységes felügyeleti mechanizmusát és az EKB-val való szoros együttműködés 
létrehozásával rendelkezik az euróövezeten kívüli tagállamok önkéntes részvételéről;

W. mivel az EUMSZ 139. cikke szerint az eltéréssel rendelkező tagállamokra nem 
alkalmazhatók a Szerződés egyes rendelkezései, és azokat nem illetik meg a kapcsolódó 
szavazati jogok;

X. mivel az EUMSZ 136. és 138. cikke azon tagállamokra vonatkozóan, amelyek pénzneme 
az euró, az intézkedések elfogadására különös formát ír elő, amely szerint a tanácsi 
szavazásban csak az említett tagállamok képviselői vesznek részt, és amennyiben az 
eljárás megkívánja, a szavazásban az Európai Parlament egésze részt vesz; 

Y. mivel az EUMSZ 136. cikke azon tagállamok megerősített együttműködése különös 
formájának tekinthető, amelyek pénzneme az euró, abban az esetben, ha a felhatalmazást 
a Szerződések biztosítják és a Szerződések szerinti eljárást a 121. cikk (6) bekezdésével 
összefüggésben már használták rendeletek elfogadására; 

Z. mivel a kutatás, a technológiai fejlesztés és az űrtechnológia területén az EUMSZ 184. 
cikke a többéves keretprogramhoz kapcsolódó kiegészítő programokról rendelkezik, 
amelyekben esetlegesen csak a tagállamok egy szűkebb csoportja vesz részt, és 
amelyeket – az esetleges uniós részvételre is figyelemmel – a részt vevő tagállamok 
finanszíroznak, de amelyeket a Tanács egészének és az Európai Parlament egészének 
részvételével rendes jogalkotási eljárás keretében fogadnak el, az e kiegészítő 
programokkal érintett tagállamok jóváhagyásával; 

AA. mivel a 966/2012/EU, Euratom tanácsi rendelet szerint a költségvetés globális 
fedezetének elve nem akadályozza, hogy a tagállamok egy szűkebb csoportja pénzügyi 
hozzájárulást rendeljen az uniós költségvetéshez vagy meghatározott bevételt rendeljen 
egy meghatározott kiadási tételhez, ahogy ez például a 2012/709/Euratom határozat 
szerinti nagy neutronfluxusú reaktor esetében is történik;

AB. mivel az EUMSZ 137. cikke és a 14. jegyzőkönyv informális szervként létrehozza az 
eurócsoportot;
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AC. mivel a valódi GMU jelentősebb hatásköröket, pénzügyi forrásokat és demokratikus 
elszámoltathatóságot igényel, és létrehozása során kétlépcsős megközelítést kell követni, 
amely egyrészt a hatályos Szerződések által nyújtott lehetőségek azonnali kihasználásán, 
másrészt a Szerződés egy konvent által meghatározandó módosításán alapul;

AD. mivel az eredményesség és a demokratikus jelleg érdekében a GMU irányításának az 
Unió intézményi és jogi keretén kell alapulnia;

AE. mivel a demokratikus legitimitást és elszámoltathatóságot azon a szinten kell biztosítani, 
amelyen a döntéseket hozzák;

AF. mivel a GMU-t az Unió hozta létre, amelynek polgárait uniós szinten az Európai 
Parlament képviseli;

A. ELVEK

1. újfent megismétli meggyőződését, hogy a valódi GMU megnövelt uniós hatásköröket 
igényel, különösen a gazdaságpolitika területén, és megkívánja saját forrásainak és 
költségvetési kapacitásának, a Bizottság szerepének és demokratikus 
elszámoltathatóságának, valamint a Parlament kiváltságainak a megerősítését;

2. az a véleménye, hogy az EU és a tagállamok között a hatáskörök és a források jobb és 
egyértelműbb elosztásának a nemzeti hatáskörök tekintetében megerősített parlamenti 
felelősségvállalással és elszámoltathatósággal kell együtt járnia;

3. ismételten hangsúlyozza, hogy az eredményesség és demokratikus jelleg érdekében a 
valódi GMU irányításának az Unió intézményi keretein belül kell megvalósulnia;

4. a differenciálást alapvető eszköznek tekinti az EU integritását megőrző, mélyrehatóbb 
integráció előmozdításához és az Unión belül a valódi GMU eléréséhez;

5. hangsúlyozza, hogy a Szerződések értelmében létező, differenciált integrációs eljárások 
lehetővé teszik az első lépés megtételét egy olyan valódi GMU létrehozása terén, amely 
teljes összhangban áll a megerősített demokratikus elszámoltathatóság, a megnövelt 
pénzügyi források és a jobb döntéshozatali kapacitás követelményével;

6. hangsúlyozza, hogy egy valódi GMU megvalósításához szükséges 
szerződésmódosításoknak, valamint a polgárok és államok Uniója létrehozásának a 
differenciált integráció meglévő eszközein, eljárásain, gyakorlatain és filozófiáján kell 
alapulnia, egyidejűleg javítva azok eredményességét és koherenciáját;

7. hangsúlyozza, hogy a differenciálásnak – az integráció előmozdítására, az EU 
egységének megőrzésére és az egyenlőség elve alapvető tiszteletben tartásának 
biztosítására szolgáló eszköz mivoltából adódóan – továbbra is nyitottnak kell maradnia 
és végül minden tagállam bevonására kell törekednie annak érdekében;

B. ELJÁRÁSOK

8. az a véleménye, hogy a differenciálást lehetőség szerint elsősorban a tagállamoknak 
címzett jogi aktusokon belül eltérések és védzáradékok útján kell biztosítani ahelyett, 
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hogy bizonyos tagállamokat kizárnak a jogi aktus területi hatályából; 

9. álláspontja szerint a gazdasági, foglalkoztatási és szociálpolitika a megosztott hatáskörök 
kategóriájába tartozik, amely az EUMSZ 4. cikkének (1) bekezdése szerint minden olyan 
területet magában foglal, amely nem szerepel a kizárólagos vagy támogató hatáskörök 
tételes listájában;

10. az a véleménye, hogy következésképpen az EUMSZ 136. cikke szerint elfogadott 
intézkedések sajátossága nemcsak az, hogy az említett intézkedések azon tagállamokra 
vonatkoznak, amelyek pénzneme az euró, hanem azt is jelenti, hogy nagyobb kötelező 
erővel rendelkezhetnek;

11. hangsúlyozza, hogy ha a tagállamok az Unió nem kizárólagos hatáskörébe tartozó 
területen egy jogi aktuson teljes egészében kívül akarnak maradni, nemzetközi 
szerződések kötése helyett a Szerződés vonatkozó rendelkezésével összhangban álló 
megerősített együttműködést kell létrehozni;

12. megítélése szerint az EUMSZ 352. cikke – amely felhatalmazza a Tanácsot, hogy 
megfelelő rendelkezéseket fogadjon el ahhoz, hogy a Szerződésekben foglalt 
célkitűzések valamelyike megvalósuljon, ha a Szerződések nem biztosítják a szükséges 
hatáskört – az EUSZ 20. cikkével összefüggésben alkalmazható, lehetővé téve ezáltal a 
rugalmassági klauzula aktiválását, ha a Tanácsban a megerősített együttműködési 
mechanizmus révén az egyhangúság nem érhető el;

13. megítélése szerint az uniós költségvetés elveinek való megfelelés biztosítása és az 
Európai Parlament mint költségvetési hatóság kulcsszerepének megőrzése érdekében a 
megerősített együttműködés végrehajtásából eredő kiadásokat az uniós költségvetésben 
egyéb bevételként vagy különleges saját forrásként kell megjeleníteni; 

14. felhív az EUMSZ 333. cikke (2) bekezdésének a különleges jogalkotási eljárásra 
vonatkozó, az Unió nem kizárólagos hatáskörébe tartozó területen belüli megerősített 
együttműködés létrehozása esetén történő rendszeres alkalmazására, valamint felhívja a 
Tanácsot, hogy a részt vevő tagállamok egyhangú szavazásával fogadjon el azt előíró 
határozatot, hogy a megerősített együttműködés céljából a rendes jogalkotási eljárás 
szerint jár el.

15. felhív a megerősített együttműködésen kívüli eljárások esetében az EUSZ 48. cikkének 
(7) bekezdése szerinti áthidaló klauzula lehetőség szerint rendszeres alkalmazására, a 
GMU irányítása terén a demokratikus legitimitás és az eredményesség fokozása 
érdekében;

16. úgy véli, hogy abban az esetben, ha az áthidaló klauzula alkalmazására nincs lehetőség, 
mint például a gazdaságpolitika és a foglalkoztatási iránymutatások vagy az éves 
növekedési jelentés elfogadása esetében, a kötelező erejű intézményközi megállapodások 
megkötésének a lehetőségét teljes mértékben ki kell használni;

17. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 48. cikkének célja – többek között az Európai Parlament 
és a nemzeti parlamentek módosítási eljárásba való kötelező bevonásának előírásával – a 
szerződésmódosítások demokratikus legitimitásának garantálása; 
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18. nem ért egyet az Unió és a tagállamok közötti kapcsolat „szerződésbe foglalásával”, és 
ismét hangsúlyozza, hogy az uniós hatáskörök és uniós feladatkörök hiánya megfelelő 
eljárások alkalmazásával vagy – megfelelő jogalap hiányában – a Szerződések 
módosításával kiküszöbölhető;

C. DEMOKRÁCIA ÉS INTÉZMÉNYEK

19. emlékeztet arra, hogy a GMU-t az Unió hozta létre, és működésének a képviseleti 
demokrácián kell alapulnia;

20. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament az egyedüli intézmény, amelyben a polgárok 
uniós szinten közvetlen képviselettel rendelkeznek, és amely a GMU parlamenti szerve, 
valamint annak megfelelő bevonása alapvető fontosságú a GMU demokratikus 
legitimitásának és működésének biztosításában;

21. álláspontja szerint a parlamenti részvételi jogoknak az Európai Parlament képviselőinek 
származására tekintettel történő bármely hivatalos differenciálása állampolgárságon 
alapuló megkülönböztetés, amelynek tilalma az Európai Unió alapvető elve, továbbá sérti 
az uniós polgárok EUSZ 9. cikkében lefektetett egyenlőségének elvét;

22. megítélése szerint az EUMSZ 136. cikkével összhangban elfogadott intézkedések vagy a 
megerősített együttműködés létrehozása esetében teljes mértékben összhangban áll a 
differenciálás elveivel egyfelől az azon tagállamok képviselőinek a Tanácsban történő 
részvételéből eredő aszimmetria, amelyek pénzneme az euró (illetőleg a részt vevő 
országok képviselőinek részvételéből eredő aszimmetria), másfelől az összes uniós 
polgárt képviselő és általános érdekeiket előmozdító Európai Parlament és Bizottság 
részvételéből eredő aszimmetria, és ez nem csökkenti, hanem épp ellenkezőleg, növeli az 
említett intézkedések legitimitását;

23. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament belső szabályai elegendő mozgásteret 
biztosítanak ahhoz, hogy a GMU megfelelő vizsgálatának érdekében a 
képviselőcsoportokon belüli és azok közötti politikai megállapodás alapján kialakítsák a 
differenciálás konkrét formáit;

24. fontosnak tekinti a nemzeti parlamentekkel való együttműködésnek a Szerződésekhez 
csatolt 1. jegyzőkönyv 9. cikke alapján történő erősítését, és üdvözli a költségvetési és 
gazdaságpolitika megvitatására irányuló parlamentközi konferencia létrehozásáról szóló 
megállapodást;

25. emlékeztet arra, hogy a GMU demokratikus legitimitását és elszámoltathatóságát a 
parlamentközi együttműködés nem garantálhatja, ehelyett azt a döntések meghozatala és 
végrehajtása szintjén kell biztosítani, ami azt jelenti, hogy az Unió és a GMU szintjén az 
Európai Parlament, tagállami szinten pedig a nemzeti parlamentek révén;

26. hangsúlyozza, hogy az euróövezeti csúcstalálkozó és az eurócsoport vitafórumként 
szolgáló informális testület, nem pedig a gazdasági és monetáris unió irányításának 
döntéshozatali intézménye;

27. hangsúlyozza a Bizottság GMU irányításában betöltött döntő fontosságú szerepét, 
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amelyet a költségvetési paktum és az ESM-szerződések is megerősítenek;

D. DIFFERENCIÁLT INTEGRÁCIÓ A HATÁLYOS SZERZŐDÉSEK KERETÉBEN:
A VALÓDI GMU FELÉ 

28. üdvözli az egységes felügyeleti mechanizmus olyan jogi aktusként való létrehozását, 
amely kötelező azon tagállamok számára, amelyek pénzneme az euró, és amely a 
közösségi módszeren belül ugyanakkor valamennyi uniós tagállam számára nyitott az 
önkéntes részvételre;

29. megítélése szerint az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet azon 
rendelkezése, amely előírja, hogy a felügyeleti tanács elnökének és elnökhelyettesének 
kinevezéséhez az Európai Parlament egyetértése szükséges, fontos példája az Európai 
Parlament a GMU differenciáláson alapuló irányításában betöltött, megerősített 
szerepének.

30. emlékeztet arra, hogy az EUSZ 14. cikke az Európai Parlamentre politikai ellenőrzési 
feladatot ró, és megítélése szerint ez a politikai ellenőrzési feladat nem korlátozódik az 
egységes felügyeleti mechanizmus tevékenységei tekintetében az EUMSZ 226. cikke 
szerinti ideiglenes vizsgálóbizottságok létrehozására, hanem a parlamentek számára a 
végrehajtó hatalom ellenőrzése érdekében hagyományosan biztosított vizsgálati jogra is 
kiterjed, beleértve az EKB olyan fellépésének vagy fellépése elmaradásának független 
vizsgálatát, amely ténylegesen vagy eshetőlegesen valamely hitelintézet pénzügyi 
stabilitásával, a belé vetett bizalommal vagy annak fizetésképtelenségével kapcsolatos 
jelentős eseményt okoz, ideértve a vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférésre 
irányuló kérést;

31. megítélése szerint az EUMSZ 114. cikke alapján a hatályos Szerződések szerint létre 
lehet hozni az egységes szanálási mechanizmust és egy közös betétbiztosítási 
mechanizmust, és ezeknek az egységes felügyeleti mechanizmus modelljét kell 
követniük, azaz kötelezővé kell tenni azon tagállamok számára, amelyek pénzneme az 
euró, és a többi tagállam önkéntes részvétele előtt nyitottnak kell lenniük;

32. véleménye szerint az EUMSZ 114. cikkére alapíthatóak azok a jogi aktusok, amelynek 
hatálya minden tagállamra kiterjed, de eltérést állapít meg tagállamok számára, belépési 
jog biztosításával, mivel a tagállamok szűkebb csoportjára vonatkozó rendelkezések 
közelítése csökkenti a tagállamok közötti egyenlőtlenségekből eredő, mindenféle típusú 
akadályokat;

33. megítélése szerint a Bizottság rendelkezik a szükséges végrehajtói hatáskörökkel ahhoz, 
hogy az egységes szanálási mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező bankok szanálásával kapcsolatos határozatokat végrehajtsa, feltéve, hogy az 
említett végrehajtói hatáskört egy felhatalmazó jogi aktus világosan és egyértelműen 
meghatározza, és annak gyakorlását a Parlament és a Tanács ellenőrzi;

34. álláspontja szerint a fenti feladattal – kezdetben a tagállamok szűkebb csoportjának 
érdekében – a Bizottságot mint az EU egészének intézményét lehetne megbízni, mivel ez 
a megbízás uniós hatáskört érint, és a földrajzi alkalmazás ideiglenesen korlátozott 
hatálya nem korlátoz egy adott uniós hatáskört;



PR\923847HU.doc 11/15 PE502.266v01-00

HU

35. véleménye szerint az Európai Stabilizációs Mechanizmus – azon tagállamokat érintő 
mechanizmusként, amelyek pénzneme az euró – az egységes szanálási mechanizmus 
pénzügyi védőhálójaként szolgálhat, amely több tagállamra is kiterjedhet, mint az ESM;

36. kéri az Európai Parlament és az EKB közötti, az EKB EUMSZ 130. cikke szerinti 
függetlensége által meghatározott korlátok teljes mértékű tiszteletben tartásán alapuló 
intézményközi megállapodás, valamint az Európai Parlament és az ESM között az ESM 
tevékenységei – a trojka tevékenységeire is kiterjedő – teljes demokratikus 
elszámoltathatóságának biztosítására egy hivatalos megállapodás megkötését;

37. hangsúlyozza, hogy a GMU-val kapcsolatos makrogazdasági kérdések és az egész belső 
piacot érintő pénzpiaci kérdések szorosan összefüggenek, és hogy a GMU-val 
kapcsolatos ügyek tekintetében az Európai Parlamenten belüli minden differenciálásnak 
kerülnie kell a két kérdés egymástól való elválasztását;

38. megítélése szerint az EUMSZ 121. cikkének (6) bekezdése szerinti rendelettel 
létrehozandó jelentős gazdasági reform előzetes koordinációját teljes egészében bele kell 
foglalni az európai szemeszter keretébe, és annak minden olyan tagállamra ki kell 
terjednie, amelynek pénzneme az euró, valamint nyitottnak kell lennie az euróövezeten 
kívüli országok önkéntes részvétele előtt;

39. újfent megismétli az EUMSZ 121. cikkének (6) bekezdése szerinti konvergencia- és 
versenyképességi eszköz létrehozására irányuló jogalkotási javaslat előterjesztésére szóló 
felhívását, amely mindazon tagállamok ösztönzésen alapuló, megerősített 
gazdaságpolitikai koordinációs mechanizmusa, amelyek pénzneme az euró, és amely 
mechanizmus nyitott az euróövezeten kívüli országok önkéntes részvétele előtt;

40. megítélése szerint ez az eszköz a GMU költségvetési kapacitása csírája, és hangsúlyozza, 
hogy a konvergencia- és versenyképességi eszköz pénzügyi forrásainak az uniós 
költségvetés szerves részét kell képezniük, de a többéves pénzügyi keret összeghatárain 
kívül, az uniós Szerződések és az uniós jog tiszteletben tartása, valamint az Európai 
Parlamentnek költségvetési hatóságként többek között a vonatkozó költségvetési 
előirányzatok eseti elfogadásával történő, teljes mértékű bevonásának biztosítása 
érdekében;

41. kéri a módosított sajátforrás-határozat alapján a konvergencia- és versenyképességi 
eszközben részt vevő tagállamok által befizetett hozzájárulásokból finanszírozott új saját 
forrás bevonásával és ezen új forrás bevételének a konvergencia- és versenyképességi 
eszköz kiadásához való hozzárendelésével megvalósuló, többszintű költségvetés 
létrehozását, valamint a sajátforrás-határozatok módosítását, vagy ha ez nem lehetséges, 
az ilyen közvetlen hozzájárulások ellentételezése érdekében a pénzügyi tranzakciós 
adóból származó bevétel egyéb bevételként történő felhasználását;

42. kéri az európai szemeszteren belül – a konvergencia- és versenyképességi eszköz révén 
megerősített gazdaságpolitikai koordináció szükséges demokratikus legitimációjának 
biztosításához szükségszerű lépésként – a tényleges együttdöntés intézményközi 
megállapodáson keresztül történő bevezetését;

43. újfent megismétli, hogy a szociális pillér kiépítésén keresztül meg kell erősíteni a GMU 
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szociális dimenzióját, egyidejűleg ismét megerősítve, hogy a foglalkoztatáspolitika és a 
szociálpolitika uniós szakpolitika;

44. megítélése szerint a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 
eredménytáblájának a szociális pontszámokra való kiterjesztése minden uniós tagállam 
esetében szükséges;

45. véleménye szerint a konvergencia- és versenyképességi eszköz által biztosított szociális 
referenciaértékeknek és az automatikus stabilizátoroknak az említett eszközökben részt 
vevő valamennyi tagállamra ki kell terjedniük;

46. ragaszkodik ahhoz, hogy a költségvetési paktum szerződő felei teljes mértékben tartsák 
tiszteletben azt a kötelezettségvállalásukat, hogy a költségvetési paktumot legkésőbb öt 
éven belül belefoglalják az Európai Unió jogi keretébe;

47. újfent megismétli azt a felhívását, hogy a német gazdasági szakértői tanács modellje 
alapján az euróövezet esetében a túlzott adósságot fokozatosan át kell vinni egy 
adósságvisszafizetési alapba; megítélése szerint az EUMSZ 352. cikke jogalapot biztosít 
egy ilyen alap létrehozására azon tagállamok esetében, amelyek pénzneme az euró, 
szükség esetén e tagállamok megerősített együttműködésével összekapcsolva;

48. megítélése szerint az EUMSZ 115. cikke szerinti közvetlen adók és az EUMSZ 113. 
cikke szerinti közvetett adók alapjának harmonizálása olyan fontos lépés a valódi 
gazdasági unió létrehozása felé, amelynek alapján megerősített együttműködés alakítható 
ki, ha a Tanácsban a szükséges egyhangúság nem érhető el;

E. DIFFERENCIÁLT INTEGRÁCIÓ ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSAI

49. megítélése szerint a Szerződés bármely jövőbeni módosításának meg kell erősítenie a 
differenciált integrációt mint elvet és az Unió egységének eszközét;

50. álláspontja szerint a Szerződés jövőbeni módosítása az európai szomszédságpolitika 
megerősítésének eszközeként a társult tagság új szintjét vezetheti be, beleértve a 
meghatározott uniós szakpolitikai területekbe történő részleges integrációt;

51. megítélése szerint az euróövezeti csúcstalálkozó az Európai Tanács informális változata;

52. megítélése szerint az eurócsoport a Gazdasági és Pénzügyi Tanács informális 
konfigurációja;

53. kéri, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi biztos legyen az államháztartásért felelős 
miniszter és a Bizottság állandó alelnöke;

54. kéri a Bizottság egyes tagjaiba vetett bizalom elvesztéséről történő szavazás bevezetését, 
amellyel az Európai Parlament kötelezi a Bizottság elnökét, hogy az érintett tag 
lemondását kérje;

55. kéri, hogy az EUMSZ 234. cikke szerint a Bizottság elnökével szembeni bizalmatlansági 
indítványhoz előírt többséget az Európai Parlament képviselőinek többségére 
csökkentsék, és a bizalmatlansági indítvány eredményességéhez az új elnököt 
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párhuzamosan meg kelljen választani;

56. arra szólít fel, hogy korlátozott kivételekkel azon tanácsi szavazási eljárásokat, amelyek 
egyhangúságot írnak elő, minősített többségre kell változtatni, valamint arra szólít fel, 
hogy a meglévő különleges jogalkotási eljárásokat rendes jogalkotási eljárássá kell 
alakítani;

57. kéri jogalap megteremtését olyan uniós ügynökségek létrehozása érdekében, amelyek az 
Európai Parlament és a Tanács által a rendes jogalkotási eljárással összhangban rájuk rótt 
különleges végrehajtói feladatokat tölthetnek be;

58. úgy véli, hogy az uniós ügynökségeknek jogot kell kapniuk arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjanak el, ha a jogalkotási aktus erről rendelkezik (az EUMSZ 
290. cikkének módosításával) , valamint lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy 
végrehajtási hatásköröket ruházzanak rájuk (az EUMSZ 291. cikkének módosításával);

59. kéri az EUMSZ 11. cikkének környezetvédelmi klauzulájával összhangban az EUMSZ 9. 
cikke szerinti szociális klauzula átdolgozását;

60. úgy véli, hogy a költségvetési paktumban a fordított minősített többségi szavazás a 
tagállamokra vonatkozó, jogilag kötelező erő nélküli, pusztán politikai nyilatkozat, és 
arra szólít fel, hogy a teljes jogbiztonság érdekében ehelyett ezt a szavazási szabályt a 
Szerződésekbe úgy illesszék be, és az EUMSZ 121., 126. és 148. cikkét úgy módosítsák, 
hogy a Bizottság által előterjesztett javaslatok vagy ajánlások akkor léphessenek 
hatályba, ha a Parlament vagy a Tanács egy előre meghatározott időszak alatt nem élt 
kifogással; 

61. támogatja a rendes jogalkotási eljárás bevezetését az EUMSZ 121. cikkének (2) 
bekezdése szerinti, a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 
iránymutatások és az EUMSZ 148. cikkének (2) bekezdése szerinti foglalkoztatási 
iránymutatások elfogadására vonatkozóan;

62. miközben elismeri, hogy a többoldalú felügyeleti eljárás gyors döntéshozatalt igényel, 
támogatja, hogy az EUMSZ 121. cikkének (4) bekezdése szerinti és az EUMSZ 148. 
cikkének (4) bekezdése szerinti döntéshozatali eljárásokba be kell vonni a Parlamentnek 
azt a jogát, hogy a bizottsági ajánlásra irányuló javaslat Bizottság által történő elfogadása 
előtt az említett javaslatra vonatkozó módosításokat javasoljon; a javaslat a Tanács 
minősített többségével utasítható el, ha a Bizottság elutasító véleményt terjeszt elő; 
ellenkező esetben az ajánlás úgy tekinthető, hogy azt a Bizottság módosított változatban 
elfogadta; 

63. kéri az EUMSZ 126. cikke szerinti költségvetési felügyeleti eljárásba a Parlament 
bevonását, és számára jog biztosítását arra, hogy módosítsa az ajánlásra irányuló 
bizottsági javaslatot, amely a Tanács minősített többségével utasítható el, ha a Bizottság 
elutasító véleményt terjeszt elő;

64. kéri az Európai Bíróság joghatóságának az EUMSZ 126. cikkének (10) bekezdése 
szerinti korlátozásai elhagyását;
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65. kéri az EUMSZ 136. cikkének módosítását annak érdekében, hogy hatálya kiterjedjen az 
euróövezeten kívüli tagállamok önkéntes részvételére, és a megerősített együttműködési 
eljárással összhangban teljes szavazati jogot biztosítson, kéri továbbá az EUMSZ 136.
cikke szerinti korlátozások elhagyását és e cikknek a gazdasági, foglalkoztatási és 
szociális politika tekintetében a koordináció és a jogilag kötelező erejű 
minimumszabályok létrehozására vonatkozó jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
általános klauzulába történő átdolgozását;

66. kéri a Szerződés módosítását a gazdaságpolitikáról szóló fejezetben olyan jogalap 
létrehozása céljából, amely lehetővé teszi a kötvénykibocsátással kapcsolatosan az 
államadóssággal foglalkozó európai ügynökség létrehozását, amely kötelező azon 
tagállamoknak, amelynek pénzneme az euró, és nyitott az euróövezeten kívüli 
tagállamok számára; megítélése szerint egy ilyen ügynökség létrehozása a teljes 
költségvetési unió megvalósításával lehetséges;

67. kéri a Parlament bevonását az EKB elnökének, alelnökének és az Igazgatóság többi 
tagjának kinevezésére vonatkozó, az EUMSZ 283. cikkében meghatározott eljárásba 
azzal, hogy a Parlamenttől kérni kell a Tanács ajánlásaival való egyetértést;

68. kéri különleges jogalkotási eljárás bevezetését, amely a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet elfogadásához megköveteli az EUMSZ 312. cikke szerint a Tanácsban a 
szavazatok négyötöde és a parlamenti képviselők többsége szavazatával hozott 
határozatot;

69. kéri különleges jogalkotási eljárás bevezetését, amely előírja a sajátforrás-határozat 
elfogadásához az EUMSZ 311. cikkének (3) bekezdése szerint a Tanácsban a szavazatok 
négyötöde és a parlamenti képviselők többségének szavazatával hozott határozatot;

70. megítélése szerint a jövőbeli Konventnek meg kell vizsgálnia egy olyan jogalap 
létrehozását, amely felhatalmazza az Uniót, hogy saját adókat szedjen az uniós 
költségvetés javára szolgáló megfelelő saját forrásként;

71. fontolóra veszi annak a lehetőségét, hogy az Unió költségvetésébe hiányt tervezzenek, 
amely nem haladhatja meg a Szerződésekben meghatározott referenciaértéket;

72. kéri a Szerződésekben olyan többszintű költségvetés létrehozását, amely rendelkezik a 
többéves pénzügyi keretről, valamint sajátforrás-rendszer létrehozására szólít fel azon 
országok esetében, amelyek pénzneme az euró, és minden olyan tagállam esetében, 
amely részt kíván venni ebben a megerősített költségvetésben;

73. álláspontja szerint az uniós ügynökségek pénzügyi eszközeinek az uniós költségvetés 
szerves részét kell képezniük;

74. kéri, hogy a Szerződés módosításaihoz szükség legyen az Európai Parlament 
képviselőinek kétharmados többségével elfogadott európai parlamenti egyetértésre;

75. meggyőződése, hogy a Szerződés jövőbeli módosításainak az Unió egészében az Unió 
lakosságának többségét képviselő tagállamok négyötöde által, az említett tagállamok 
alkotmányos követelményeivel összhangban történő megerősítésüket követően kell 
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hatályba lépniük;

76. támogatja az EUSZ 48. cikke (7) bekezdése szerinti áthidaló klauzula Szerződések 
egészére történő kiterjesztését;

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


