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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. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem tett új javaslatot az európai szemeszter 
folyamatának fokozottabb demokratizálására vonatkozóan, ami továbbra is feltétlenül 
szükséges és feltétlen elsőbbséget kellene élveznie; tudomásul veszi a Bizottság „A 
valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete: európai vitaindító” címmel 
megjelent közleményét; megismétli a megfelelő „fékek és ellensúlyok“ rendszerére 
irányuló felhívását, melyet az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek fokozottabb 
részvételével kell megvalósítani, megerősített koordinációt biztosítva közöttük az európai 
szemeszter valamennyi szakaszában (a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, 
koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 13. cikke alapján) annak érdekében, 
hogy az európai szemeszter jelenlegi, igen formális gyakorlása valódi gazdasági és 
költségvetési együttműködéssé alakuljon át;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a „2013. évi éves növekedési jelentés” című 
közleményben (COM(2012)0750) a Bizottság nem foglalkozott kellőképpen az uniós 
költségvetés európai szemeszter folyamatában betöltött szerepével; különösen azt sajnálja, 
hogy az Európai Bizottság, miközben fő prioritásokat javasolt, elmulasztott tényszerű és 
konkrét adatokat közölni arról, hogy az uniós költségvetés miképpen játszhat 
folyamatindító, katalizátor, szinergia-előmozdító és kiegészítő szerepet az e prioritások 
végrehajtására indított helyi, regionális és nemzeti szakpolitikák és beruházások 
vonatkozásában;

3. ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy „a gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterével foglalkozó európai parlamenti hét” keretében szervezendő egyik 
parlamentközi ülés témája „Az uniós költségvetés szerepe az európai szemeszter 
keretében a tagállamok által elfogadott gazdasági célkitűzések elérésének támogatásában: 
az innováció, a kutatás és a fejlesztés példája” lesz; felkéri a Bizottságot, hogy e 
megbeszélés megalapozottabbá tétele érdekében nyújtson konkrét és tényszerű 
bizonyítékokat az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviselői számára;

4. meggyőződése, hogy az uniós szintű finanszírozás megtakarítást eredményezhet 
valamennyi tagállami költségvetés számára, és hogy ezt hangsúlyozni kell; úgy véli, hogy 
az uniós költségvetés Unió-szerte alapvető szerepet játszik a növekedés előmozdításában, 
a munkahelyteremtés ösztönzésében és a makrogazdasági egyensúlyhiány sikeres 
csökkentésében, és tulajdonképpen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében is; 
ismételten sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottságnak az éves növekedési jelentésről 
szóló közleményében nem sikerült kezelnie ezt a kérdést;

5. határozottan elítéli a Tanács által a 2013. évi költségvetési tárgyalások keretében 
ismételten elfoglalt álláspontot, miszerint mesterségesen csökkenteni kívánja az uniós 
költségvetésben rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok szintjét; hangsúlyozza, hogy a 
költségvetésért felelős miniszterek álláspontja csökkenti az európai költségvetési 
hatóságok hitelességét, mivel veszélyezteti a 2012. júniusi európai tanácsi ülésen 
elfogadott Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum végrehajtását; ismételten 
felszólítja a Tanácsot, hogy jusson megegyezésre a Parlamenttel és a Bizottsággal a valós 
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kifizetési szükségletek értékelésének közös módszeréről a Növekedési és Munkahely-
teremtési Paktum végrehajtása céljából; kiemeli a helyzet igen sürgető jellegét, különösen 
a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum alapját képező, az 1a. és 1b. fejezetben 
(Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért/Kohézió a növekedésért és 
foglalkoztatásért) szerepelő programok és a vidékfejlesztés tekintetében;

6. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson friss információkat a tagállamok arra irányuló jelenlegi 
erőfeszítéseiről, hogy átprogramozzák és felgyorsítsák az uniós strukturális és kohéziós 
alapok felhasználását a növekedés és a társadalmi kohézió támogatása érdekében, 
nevezetesen a kkv-k vonatkozásában és a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelem 
érdekében;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy maradéktalanul használják ki az Európai Beruházási Bank 
által biztosított további finanszírozási lehetőségeket és a projektkötvények új eszközét; 
kéri, hogy a Bizottság nyújtson friss információkat az e tekintetben a Növekedési és 
Munkahely-teremtési Paktum elfogadása óta elért eredményekről;

8. elismeri a Bizottság azon értékelését, hogy az állami és magánszereplők által felhalmozott 
adósságszint korlátozza a tagállamokban az új tevékenységek és beruházások lehetőségét; 
mindazonáltal felhívja a tagállamokat, hogy ne tekintsék az uniós költségvetéshez való 
saját nemzeti GNI-hozzájárulásukat a konszolidációs erőfeszítéseiktől függően 
kiigazítható változónak, illetve a legmagasabb szinteken tett politikai 
kötelezettségvállalásaik ellenére ne törekedjenek az uniós költségvetés növekedésfokozó 
kiadásai nagyságrendjének mesterséges csökkentésére; teljes mértékben tudatában van 
azonban az államháztartások rövid távú konszolidálásának igénye és az egyes tagállamok 
GNI-alapú hozzájárulásának az uniós költségvetés kifizetési szintjeinek emelkedése által 
előidézett növekedése közötti gazdasági feszültségnek; ezért újfent megerősíti határozott 
felhívásait az uniós költségvetés finanszírozásának reformjára – amelyről a 2014–2020-as 
többéves pénzügyi keret tárgyalásainak keretében kell megállapodni –, amelynek során a 
tagállami GNI-alapú hozzájárulásokat 2020-ra az uniós költségvetés 40%-ára kell 
csökkenteni, ezzel hozzájárulva a tagállami konszolidációs erőfeszítésekhez1;

9. sürgeti az Európai Tanácsot, hogy ambiciózus többéves pénzügyi keretről állapodjon meg 
a 2014–2020 közötti időszak vonatkozásában, amely Európa-szerte lehetővé teszi a 
növekedés, a munkahelyek és a versenyképesség visszaállítását, és ezzel együtt az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítását a 2012. október 23-i állásfoglalásában2

kiemeltekkel összhangban;

10. emlékeztet arra, hogy az európai költségvetés elsődlegesen beruházási költségvetés, 
melynek teljes összegéből 94%-ot fektetnek be a tagállamokban;

11. véleménye szerint a második gazdasági kormányzási csomag keretében jelenleg tárgyalás 
alatt álló büntetések feletti további büntetések előírása az Unió strukturális, kohéziós, 
vidékfejlesztési, halászati és tengerügyi alapjainak felhasználásával kapcsolatos 
makrogazdasági feltételrendszer bevezetése révén csak súlyosbíthatja a már amúgy is 
makrogazdasági nehézségekkel szembesülő tagállamok problémáit; megismétli, hogy a 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0245.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0360.
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makrogazdasági feltételrendszer nem elfogadható.
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