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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: ajánlások a végrehajtandó intézkedésekre és 
kezdeményezésekre vonatkozóan (végleges jelentés)
(2010/2242(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal foglalkozó különbizottság 
felállításáról, hatásköreiről, számszerű összetételéről és megbízatásának idejéről szóló, 
eljárási szabályzatának 184. cikke értelmében elfogadott, 2009. október 7-i határozatára1,

– tekintettel a CRIS bizottság megbízatásának 2011. július 31-ig történő 
meghosszabbításáról szóló, 2010. június 16-i határozatára,

– tekintettel a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról szóló, 2010. október 20-i 
állásfoglalására, valamint az elfogadandó intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló 
ajánlásokra (félidős jelentés)2,

– tekintettel a globális és európai szintű innovatív finanszírozásról szóló 2011. március 8-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Unió folyamatban lévő jogalkotási ütemtervére, nevezetesen a 
Szerződések módosítására, a gazdasági kormányzásra, az egységes piacról szóló 
jogszabályra és az energiapolitikákra, 

– tekintettel a fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és 
költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság javaslatai alapján elfogadott, az új 
többéves pénzügyi keretről szóló következtetéseire,

– tekintettel az alábbi nemzeti parlamentek hozzájárulásaira: a belga szenátus és a belga 
képviselőház, a bolgár országgyűlés, a brit Lordok Háza és a Brit Alsóház, a cseh 
szenátus, a dán parlament, a finn parlament, a görög parlament, a lett parlament, a litván 
parlament, a magyar országgyűlés, a német Bundestag, az olasz képviselőház, az osztrák 
Szövetségi Tanács, a portugál nemzetgyűlés, a svéd parlament és a szlovén nemzetgyűlés,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal foglalkozó különbizottság 
jelentésére (A7-0000/2011),

A mivel a válság súlyos társadalmi következményeket vont maga után, az EU-ban ugyanis a 
foglalkoztatás 1.8%-kal esett vissza, ennek következtében 23 millió személynek, azaz a 
gazdaságilag aktív uniós összlakosság 9,6%-ának nincsen állása, a fiatalok körében a 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0025.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0376.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0080.
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munkanélküliség aránya 21 %, a foglalkoztatás fellendülésére a kilátások bizonytalanok, 
és az EU polgárainak 17%-át fenyegeti az elszegényedés,

B. mivel a földközi-tengeri térség déli részében bekövetkezett változások a gazdaságok 
kölcsönhatásainak következményeként foghatók fel, és figyelmünket a demokrácia 
értékeire irányítják,

C. mivel a Lehman Brothers összeomlása után három évvel a pénzügyi piacok reformja még 
nem érte el a hosszú távú beruházási szükségletek finanszírozására és a 
munkahelyteremtésre irányuló célját, és mivel a gazdasági kormányzás reformja nem 
kezelte elég hatékonyan a globális és uniós szintű egyensúlyzavarok kérdését,

D. mivel a várakozások szerint 2013-ig a termelésnövekedés éves szinten átlagosan a GDP 
4,8%-ával esik majd vissza, és az elkövetkező évtized folyamán jóval alacsonyabb lesz, 
mint az utóbbi 20 évben volt, 

E. mivel a válság nyilvánvalóvá tette, hogy az EU-ban fogytán van a jövőbe vetett hit, a 
bizalom és a remény,

F. mivel 2010. október 20-i állásfoglalásában egyértelműen kifejtette, hogy a jelenlegi 
helyzetben világos stratégiákra és hosszú távú, közösen elfogadott és finanszírozott 
politikai döntésekre van szükség, amelyek hozzáadott értéket teremtenek a 27 tagállam 
számára, és amelyeket a politikusoknak a polgárokért és velük együtt kell meghozniuk,

I. Az európai államadósság és az euró válsága, ideértve az államadóssági kötvények és 
az eurókötvények kölcsönös kibocsátását

1. emlékeztet arra, hogy a rendszer egymással kölcsönösen összefüggő sebezhetőségei 
egyfajta háromszöget alkotnak: a pénzügyi válság felduzzasztotta az államadósságokat, ez 
pedig feszültségeket keltett az állampapírpiacokon;

2. hangsúlyozza, hogy amikor a hitelminősítő intézetek visszaminősítették Görögország, 
Írország, Portugália és Spanyolország államadósságát, akkor a spekuláció ugrásszerűen 
megélénkült, és a befektetők kockázatkerülő magatartást vettek fel, aminek 
következményeképpen Görögország és Írország nem volt többé képes a piac fenntartható 
árfolyamon történő finanszírozására, ezért az EU és a Nemzetközi Valutaalap 
programjaiból kellett számukra pénzügyi támogatást adni;

3. megjegyzi, hogy a tagállamok két- és többoldalú megközelítései fenyegetést jelentenek a 
gazdasági integráció számára, és üdvözli a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó 
európai szemeszter elvét; 

4. hangsúlyozza, hogy az államadóssággal kapcsolatos válság egyértelművé tette az Európán 
belüli egyensúlyzavarok kockázatait; hangsúlyozza, hogy az EU-nak egységes egészként 
kell cselekednie, közös európai fiskális politikát kell kialakítania és megfelelő 
intézkedéseket kell foganatosítania a válságkezelés, valamint a gazdasági és az adóügyi 
konvergencia tekintetében; 

5. elismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a súlyosan eladósodott tagállamokban a 
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költségvetés konszolidálása és a strukturális reformok érdekében tettek; 

6. kéri az államadóssággal kapcsolatos válság kiváltó okait kezelő átfogó, társadalmilag 
befogadó és összefüggő reformcsomag kidolgozását, amelybe az Európai Monetáris Unió 
gazdasági pillérének megerősítése érdekében be kell illeszteni egy egységes európai 
kincstár létrehozását is;  kéri továbbá olyan intézkedések meghozatalát, amelyek célja a 
versenyképesség tekintetében jelenleg tapasztalható hiányosságok felszámolása a 
kiegyensúlyozott államháztartási kiadások, valamint – amennyiben szükséges – megfelelő 
strukturális reformok révén; rámutat, hogy a tagállamoknak vissza kell térniük a 
fenntartható államháztartáshoz;

7. kéri a piaci integrációt megerősítő, a likviditást növelő és a hitelfelvételi költségeket 
csökkentő eurókötvények kibocsátását; rámutat, hogy az összehangolt strukturális 
reformok mellett az eurókötvények előmozdíthatnák a stabilitási és növekedési paktum 
teljesítését, megszilárdíthatnák a tőkepiacokat és támogathatnák azt az eszmét, amely 
szerint az euró globális szinten egyfajta „menedékhely” („safe haven”) lehet; emlékeztet 
arra, hogy az eurókötvények közös kibocsátása egy újabb lépés megtételét igényli egy 
közös költségvetési és gazdaságpolitika felé, és azt oly módon kell megvalósítani, hogy 
hasznos legyen minden résztvevő tagállam és az euróövezet egésze számára egyaránt; 

8. javasolja ezért, hogy az eurókötvények kibocsátását egyetemleges felelősség melletti 
államadósságként a GDP 60%-ában megszabott adósságarányra korlátozzák, és 
kapcsolják össze olyan ösztönzőkkel, amelyek célja az államadósság e szintre 
csökkentése; javasolja, hogy az eurókötvények elsődleges célja az államadósság 
csökkentése és a túlzott mértékű kockázatvállalás (az erkölcsi kockázat) elkerülése 
legyen; 

9. megjegyzi, hogy politikai megegyezés született az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 125. cikkének felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy az európai 
pénzügyi stabilitási eszközök (EFSF) ideiglenes rendszerét 2013-ig állandó európai 
stabilitási mechanizmussá (ESM) alakítsák át; kéri a Szerződés módosítását annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy az európai stabilitási mechanizmust az államadóssággal 
foglalkozó európai ügynökséggé alakítsák át;

II. Globális egyensúlyhiány és globális kormányzás

10. emlékeztet arra, hogy a globális egyensúlyhiányhoz leginkább hozzájáruló két ország az 
USA és Kína, és kéri Kínát, hogy vegyen aktívan részt a globális gazdasági kormányzási 
rendszerben;

11. hangsúlyozza, hogy a globális egyensúly helyreállítására irányuló törekvés aszimmetrikus 
megközelítést tesz szükségessé: a jelentős külső többlettel rendelkező országoknak 
(például Kínának) szélesíteniük kell a növekedés húzóerejét jelentő ágazatok skáláját és 
ösztönözniük kell a belső keresletet, a jelentős hiányt felhalmozó országoknak (például az 
Egyesült Államoknak) pedig növelniük kell belső megtakarításaikat és strukturális 
reformokat kell végrehajtaniuk;

12. támogatja a G20-akat a termékek származékos piacainak szabályozására irányuló 
erőfeszítéseikben; kéri a Bizottságot, hogy kezelje a termékárak ingadozását a 
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mezőgazdasági piacokon, és lépjen fel a túlzó spekulációkkal szemben;

13. ismételten emlékeztet a nyersanyagok fontosságára az Európai Unió, valamint az 
élelmezésbiztonság és az árstabilitás jelentőségére a fejlődő országok számára, valamint 
arra, hogy milyen inflációs nyomást okoznak világszerte;

14. kéri jobb szabályozás kialakítását a hitel-nemteljesítési csereügyletek tekintetében;

15. tudomásul veszi, hogy a jelenlegi tendencia szerint a magánberuházások rendkívül nagy 
tömege – a várakozások szerint 2011-ben közel 1000 milliárd USD összegben – áramlik a 
fellendülőben lévő gazdaságokba; hangsúlyozza, hogy a globális tőkeáramlás ellenőrzése 
és felügyelete révén, valamint a pénzügyi stabilitással szemben a makrogazdasági 
céloknak elsőbbséget adva meg kell akadályozni spekulatív buborékok képződését;

16. felhívja a figyelmet a pénzügyi piac szereplőinek újbóli koncentrációjára – miként azt a 
Deutsche Börse és a NYSE Euronext összeolvadása példázza –, és hangsúlyozza, hogy az 
új spekulatív mozgásokkal kapcsolatos kockázatok a hosszú távú finanszírozás 
szempontjából optimálisnak nem tekinthető feltételeket teremtenek;

17. hangsúlyozza, hogy az EU jelenleg kiegyensúlyozott mérleget mondhat magáénak, így 
nem járul hozzá a globális egyensúlyhiányhoz, de az egyenlőtlenségek rendellenes 
módon, az amerikai dollár leértékelése révén történő korrekciója az EU-t is erőteljesen 
érintené; megjegyzi, hogy a dollár gyors leértékelésének elkerülése érdekében az EU-nak 
szorosan össze kell hangolnia a kereskedelmi mérleggel és az árfolyamok 
egyensúlyhiányával kapcsolatos politikáit az Egyesült Államokkal, 

18. hangsúlyozza, hogy az EU globális szintű szerepvállalásán csak úgy javíthat, ha számos 
kihívással szembenéz, nevezetesen az alábbiakkal: gyenge belső és foglalkoztatási 
növekedés; a belső piac és az Európai Monetáris Unió elmélyülésével szaporodó belső 
egyensúlyzavarok; nehézségek a versenyképesség visszaszerzése és a konvergenciaépítés 
terén; valamint a politikai súly hiánya nemzetközi szinten;

19. emlékeztet arra, hogy az EU-nak egységes hangon kell megszólalnia, és globális szinten 
elő kell mozdítania a demokráciát, az emberi jogokat, a tisztességes munka feltételeit, a jó 
kormányzást, a fenntartható fejlődést és a tisztességes kereskedelmet, összhangban belső 
ütemtervével és küzdelmet folytatva a korrupció, az adócsalás és az adóparadicsomok 
ellen;

20. emlékeztet arra, hogy mindig határozottan síkraszállt a globális gazdasági és pénzügyi 
kormányzás mélyreható reformja mellett, amelynek célja az átláthatóság és a 
felelősségvállalás előmozdítása, valamint a nemzetközi gazdasági és pénzügyi 
intézmények politikái közötti koherencia biztosítása; kéri a Bretton Woods intézmények 
bevonását az Egyesült Nemzetek rendszerébe, ahol együtt kellene működniük a WTO-val, 
az ILO-val és a jövőben létrehozandó, világszintű környezetvédelmi szervezettel;

21. kéri a világ GDP-jének 85%-át képviselő G20-akat, hogy alakuljanak át egy újonnan 
létrehozandó Gazdasági Biztonsági Tanáccsá; kéri továbbá az IMF reformját és pénzügyi 
forrásainak bővítését, megerősítve ezáltal a globális egyensúlyhiány leküzdését célzó 
hiteles hálózat kiépítése érdekében a tagjainak gazdasági és pénzügyi felügyeletében 
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játszott szerepét;

22. kéri, hogy szülessenek megállapodások a pénzügyi támogatás tekintetében, az alábbiak 
szerint:

– a reformját követően az IMF léphetne fel végső globális hitelezőként, és – amennyiben 
rövid távú likviditásnyújtási képességét és szilárdabb pénzügyi biztonsági hálózatait 
megerősítenék – ellensúlyozhatná egyes országoknak a valutatartalékok felhalmozására 
irányuló szükségletét;

– a millenniumi fejlesztési célok: a jelenlegi válság egyértelművé tette, hogy 
ösztönzőket kell létrehozni a pénzügyi piacok számára annak érdekében, hogy hosszú távú 
beruházásokra és (fenntartható) fejlődésre törekedjenek; a multilaterális fejlesztési bankok 
pénzügyi szerepét a fejlődő országok részéről jelentkező megnövekedett finanszírozási 
keresletre adandó válaszként aktualizálni és fokozni kell; a pénzügyi ügyletekre kivetett 
adókból származó bevétel jelentős részét a millenniumi fejlesztési célok finanszírozására 
kell elkülöníteni;

III.Az új monetáris rendszer esete

23. emlékeztet arra, hogy egy devizaháború meghiúsíthatná az EU polgárai által az 
államadósság csökkentésének és a strukturális reformok lefolytatásának szükségessége 
miatt vállalt erőfeszítések sikerét; emlékeztet arra, hogy a multilaterális kereskedelmi 
rendszer (WTO) szabályai nem fedik a tőkeáramlásokat, és nem járul hozzá többoldalú 
monetáris rendszer;

24. elismeri, hogy általános aggodalom övezi a nemzetközi monetáris rendszert, és kéri, hogy 
e tekintetben sürgősen történjen előrelépés; kéri ezért egy új nemzetközi monetáris 
rendszer (IMS) felállítását, amelynek célja a rendszeres és átfogó makrogazdasági 
együttműködés, amely fenntartható és kiegyensúlyozott globális növekedést tesz lehetővé; 

25. hangsúlyozza, hogy az új nemzetközi monetáris rendszernek (IMS) többek között az 
alábbiakat kell kezelnie: 

– valutaárfolyam: első lépésként olyan politikákat kell követni, amelyek lehetővé teszik 
a valutaárfolyamoknak az alapvetően fontos gazdasági és társadalmi tényezőkhöz 
igazítását; 

– tartalékvaluta: szükséges volna a nemzetközi tartalékrendszer reformja annak 
elkerülése érdekében, hogy a tartalékolás világszintű egyensúlyzavarokhoz vezessen; a 
dolláron alapuló jelenlegi nemzetközi tartalékrendszert fokozatosan fel lehetne váltani egy 
multilaterális rendszerrel (olyan valutakosárral, amelyben helyet kap az euró, a különleges 
lehívási jogok (DTS) és a kialakulóban lévő legfőbb piacok valutái, például a kínai jüan 
vagy a brazil real);

– tőkeáramlások: a hosszú távú tőkemozgások támogatása, a szokásos tőkekiáramlások 
megkönnyítése és az elaprózódott értékpapírpiacokon jelentkező zavaró hatások 
elkerülése, valamint az állampapírpiacok átlátható, nyitott és zökkenőmentes 
működésének biztosítása érdekében multilaterális szabályrendszert kellene létrehozni;
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26. kéri továbbá annak megfontolását – hosszú távon –, hogy globális tartalékvalutát lehetne 
létrehozni, amelynek alapját a különleges lehívási jogok és a Nemzetközi Valutaalap 
továbbfejlesztése és átalakítása képezné; 

IV. Az EU versenyképességének és fenntarthatóságának fokozása, az Európa 2020 
stratégia végrehajtása az innováció, valamint a munkahelyteremtést és a növekedést 
célzó hosszú távú befektetés megerősítése révén

Versenyképesség, konvergencia és az Európa 2020 stratégia

27. kéri, hogy az európai szemeszter tartalmának meghatározása során maradéktalanul és 
következetesen vegyék tekintetbe az Európa 2020 stratégiát és az EU-ban tapasztalható 
minden belső egyensúlyzavart;

28. hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 stratégia sikere attól függ, mennyire tekintik majd 
saját ügyüknek a tagállamok, a nemzeti parlamentek és a szociális partnerek; emlékeztet 
az erős társadalmi párbeszéd és a kollektív tárgyalások fontosságára az Európa 2020 
stratégia keretében, valamint egy igazi európai társadalmi párbeszéd előmozdításának 
jelentőségére a makrogazdasági politikák és intézkedések tárgyában;

29. hangsúlyozza, hogy a költségvetés konszolidációját az Európa 2020 stratégiában 
azonosított közép- és hosszú távú célkitűzéseknek kell kísérniük, különös tekintettel a 
munkanélküliség és a szegénység elleni küzdelemre, valamint az infrastruktúrába és a 
tudásalapú társadalomba történő befektetésre; megjegyzi, hogy a különböző – nemzeti és 
az uniós szintű – politikák részéről koherens támogatást kell biztosítani a stratégia 
számára, és hogy a költségvetési fegyelem önmagában nem oldhat meg minden 
problémát;

30. megjegyzi, hogy a válságból fakadó kihívásokat a gazdasági tevékenység és a növekedési 
arány hanyatlása mellett a strukturális és hosszú távú munkanélküliség erőteljes 
növekedése, az állami és magánberuházások volumenének visszaesése, valamint a 
feltörekvő gazdaságok részéről jelentkező konkurencia megerősödése jelenti; 

31. elismeri, hogy az EU-ban jelenleg tapasztalható egyensúlyzavarok felszámolásához 
szabványmegoldás („one-size-fits-all”) nem elegendő, és hogy a hatékonyság érdekében a 
gazdaságpolitikai koordináció során megfelelően tekintetbe kell venni a különböző uniós 
gazdaságok kiindulópontjait;

32. kéri, hogy növeljék a nemzeti költségvetések és az Unió költségvetése közötti összhangot 
és azok egymást kiegészítő jellegét; úgy véli, hogy a következő többéves pénzügyi 
keretnek az Európa 2020 stratégia kulcsfontosságú területeire kellene összpontosítania és 
az EU kiadásainak növelésére kellene törekednie, különösen ha olyan élenjáró 
kezdeményezések finanszírozásáról van szó, amelyek az EU és a tagállamok megosztott 
hatáskörébe tartoznak és jelentős európai hozzáadott értéket szolgáltathatnak; 

33. hangsúlyozza, hogy mind a mezőgazdasági, mind pedig a kohéziós politikának 
kulcsszerepet kell játszania az Európa 2020 stratégiában; úgy véli, hogy az Európa 2020 
stratégia végrehajtásának olyan különböző vonatkozásokat kell magába foglalnia, mint a 
nemzeti és az uniós költségvetések összhangjának megteremtése – ideértve a közös 
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agrárpolitikát és a kohéziós alapokat is – például a források régiók közötti igazságos 
elosztásának garantálása révén, valamint az oktatásra, az innovációra, a kutatásra és a 
fejlesztésre fordított kiadások;

34. ismételten emlékeztet továbbá arra, hogy az Európa 2020 stratégia csak akkor lehet 
hiteles, ha megfelelő pénzügyi forrásokra támaszkodhat, és ezért támogatni képes az 
alábbiakat:

– a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó összefüggő következtetések, 
valamint az olyan politikákra összpontosító uniós költségvetés, amelyek hozzájárulnak az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához;

– az uniós alapok gazdasági és szociális hatékonyság alapján történő elosztása;  a 
tagállamok által fel nem használt alapokat az infrastruktúra, az oktatás, az innováció, a 
kutatás és a fejlesztés terén indított projektekbe való uniós szintű állami beruházásokra 
kellene visszautalni;

– az alapok felhasználási hatékonyságát és a beruházási projektek tényleges 
eredményeinek előmozdítását célzó technikai segítségnyújtás;

– az innovatív pénzügyi megállapodások továbbfejlesztése és optimális felhasználása; 

– annak biztosítása, hogy a hosszú távú beruházáshoz kapcsolódó kockázati tőke 
jelentősen nagyobb összegei álljanak rendelkezésre; 

– a finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférést célzó fellépés; 

– a finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférés és kevesebb bürokratikus teher a kkv-k 
számára;  

Az energiapolitikák és a belső piac

35. úgy véli, hogy az Európai Energiaközösség létrehozása – különösen annak külső 
dimenziója –, valamint az egységes piacról szóló jogszabály kulcsfontosságú politikai 
kezdeményezések, amelyek szilárd alapot szolgáltatnak az Európa 2020 célkitűzéseihez és 
az élenjáró kezdeményezésekhez; hangsúlyozza, hogy a válság egyértelműen megmutatta: 
az Unióban mindenütt meg kell könnyíteni a piachoz jutást és a mobilitást, valamint fel 
kell számolni a társadalmi és a területi széttagoltságot, ezáltal megerősítve az EU ipari 
alapjait és innovációs képességét; 

36. ismételten emlékeztet arra, hogy az energiához és a nyersanyagokhoz való hozzáférés, 
valamint azok hatékony felhasználása hozzájárul az EU versenyképességének 
biztosításához; 

Migráció

37. hangsúlyozza, hogy mind a velünk szomszédos régiókban zajló jelentős forradalmak, 
mind az EU-n belüli demográfiai fejlemények a közös migrációs politika szükségességét 
mutatják; hangsúlyozza, hogy a munkaerő mobilitásának növelését egyenlő 
foglalkoztatási és szociális feltételek biztosításával és a valamennyi munkavállaló számára 
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biztosított jogok megteremtésével kell ösztönözni, amihez a társadalombiztosítási és 
nyugdíjjuttatások átvitelére vonatkozó lehetőségnek kell társulnia;

Kkv-k, innováció és K+F

38. ajánlja, hogy a Bizottság ösztönözze és könnyítse meg a kkv-k nagyobb kezdőtőkével való 
ellátását vagy kockázati tőke vagy részvények jegyzése révén, kevesebb teret hagyva az 
eladósodás számára, különösen az újonnan induló, csúcstechnológiát képviselő társaságok 
esetében, amelyeknek nagy a K+F-fel kapcsolatos tőkeszükséglete;

39. sürgeti, hogy az Európai Beruházási Bank/Európai Beruházási Alap (EBB/EBA) kapjon 
vezető szerepet az alapoknak a kkv-k számára való, ésszerűsített és átláthatóbb eljárások 
alkalmazása általi felszabadítása terén annak érdekében, hogy a kkv-k könnyen 
megtalálják a belépési pontot; ajánlja, hogy az EBB/EBA szűrőként működjön, a 
hangsúlyt az Európa 2020 stratégián belüli megfelelő, kiemelt ágazatokra helyezve, 
továbbá a kkv-k kiválasztott csoportjai esetében járjon el mentorként, és vegyen részt a 
bankokkal és azok kockázatkezelési csoportjaival folytatott tárgyalásokon annak 
érdekében, hogy a kkv-k hosszú távú kölcsönöket vehessenek fel;

40. hangsúlyozza, hogy az uniós finanszírozási programok következő generációjának 
rendszerszerűen kell támogatnia a kkv-kat a belső piacon belül és világszinten egyaránt; 

Adózás

41. hangsúlyozza, hogy mind az EMU-nak, mind a belső piacnak arra van szüksége, hogy 
komolyabb fordulat következzék be az adóügyi harmonizáció irányában; támogatja a 
Bizottságnak mind az EU-n belül, mind nemzetközi szinten a káros adóverseny, az 
adókikerülés, az adócsalás és az adóparadicsomok elleni fellépésre, továbbá az 
adóbeszedési rendszerek javítására és egy közös konszolidált társasági adó bevezetésére 
irányuló erőfeszítéseit; üdvözli a csalásbiztos rendszer kidolgozására irányuló, a Bizottság 
által ismertetendő héa-stratégiát;

42. úgy véli, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor a tagállamoknak meg kell szilárdítaniuk 
költségvetésüket, egy ilyen lépés döntő fontosságú; megállapítja, hogy az adóverseny csak 
addig fogadható el, amíg nem veszélyezteti a tagállamok azon képességét, hogy az általuk 
indokoltan elvárható bevételeket beszedjék; 

43. úgy véli, hogy az uniós források elosztásakor figyelembe kellene venni a tagállamok 
adóstratégiáját, valamint az adókikerülés elleni fellépés és az adóharmonizáció 
előmozdítása terén mutatott együttműködési készségüket;

Foglalkoztatás

44. hangsúlyozza, hogy az új és jobb munkahelyek a tisztességes, környezetbarát és 
intelligens növekedés előfeltételei, következésképpen az alábbiakat kéri:

– hozzanak létre új munkahelyeket az innováción, a kutatáson és fejlesztésen alapuló 
ágazatokban, így például az energia- és a környezetvédelmi ágazatban; 
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– szülessenek lépések a nők és idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvételének 
növelése, valamint a fiatalok körében fennálló munkanélküliség csökkentése érdekében;

– dolgozzanak ki foglalkoztatási lehetőségeket és a társadalmi beilleszkedést segítő 
programokat a legkiszolgáltatottabb csoportok számára;

– a mezőgazdaságban és a vidéki területeken teremtsenek fenntartható, minőségi és 
tisztességes megélhetést biztosító munkahelyeket; 

45. úgy véli, hogy továbbra is foglalkozni kell a vállalatirányítás kérdésével, a vezetésnek a 
hosszú távú beruházásokra és a munkahelyteremtésre való ösztönzése érdekében; 
javasolja, hogy készüljön éves beszámoló a 250 főnél több embert foglalkoztató és 50 
millió eurónál nagyobb forgalmú társaságok vállalati társadalmi felelősségvállalásának 
értékeléséről;

Oktatási stratégia 

46. hangsúlyozza, hogy az oktatási és képzési rendszereket át kell alakítani annak érdekében, 
hogy az emberek nagyobb mértékben rendelkezzenek a magasabb foglalkoztatási szintek, 
a termelékenység, a növekedés és a versenyképesség biztosításához szükséges tudással és 
készségekkel; megállapítja, hogy 2020-ra az állások 85 %-a magas vagy közepes szintű 
készségeket követel majd meg, az alacsony képzettségűek által betölthető álláshelyek 
aránya pedig 15 %-ra fog csökkenni;

47. javasolja egy, a köz- és a magánszféra partnerségén (PPP) alapuló, az egész életen át tartó 
tanulással foglalkozó európai projekt európai keretben való létrehozását, a nemzeti és 
regionális szintű PPP-k összehangolása tekintetében az Erasmus programot mintául véve; 
úgy véli, hogy egy ilyen projektnek fel kell ölelnie az egyetemek, az ipar, a pénzügyi 
piacok és a kkv-k klasztereit, és a munkavállalók – többek között a kiszolgáltatott 
csoportok, például a nők, a fiatal és az idős munkavállalók, valamint az ideiglenes és 
migráns munkavállalók – számára biztosítania kell a képzéshez való hozzáférést, 
különösen a tudásalapú gazdaságban is bevethető készségekre vonatkozóan; 

48. határozottan támogatja az európai egyetemi hallgatók létszámának növelését a 
mobilitásukra vonatkozó akadályok elhárítása, az egyetemek és az üzleti világ közötti 
kapcsolatok javítása és a vállalkozásbarát társadalmi hozzáállás előmozdítása révén; 
javasolja egy európai innovációs ösztöndíj bevezetését, amely hozzájárulna ahhoz, hogy 
ösztönözzék a tudás és a készségek innovatív ágazatokban való alkalmazását, és 
egyszersmind lehetővé tenné uniós hálózatok és együttműködési formák létrehozását is;

49. támogatja az Európai Egyetemek Szövetségének (EUA) azon felhívását, hogy a 
felsőoktatásba való állami beruházások szintjét növeljék a GDP 3%-ára; úgy véli, hogy e 
cél eléréséhez a Stabilitási és Növekedési Paktum értékelésekor e kiadások minőségi 
vizsgálata szükséges;

V. Az EU újragondolása: az európai gazdasági kormányzáson túl

50. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió válaszúthoz érkezett: vagy úgy döntenek a 
tagállamok, hogy közös erőfeszítéseket tesznek az integráció elmélyítésére, vagy az EU 
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széthullik a döntéshozatali szintjén tapasztalható stagnálás és a gazdasági szintű eltérések 
miatt; 

51. olyan, mélyebb politikai unió mellett száll síkra, amelyben az uniós intézmények 
határozottabb szerepet kapnak mind a közös politikák kialakítása, mind pedig azok 
összehangolása terén;

52. hangsúlyozza, hogy a gazdasági kormányzást – összehangolt gazdasági, fiskális és 
szociális politikák mellett – a közösségi módszerrel kell megszervezni, és az uniós 
intézményeknek kell irányítania;

53. az Európai Rendszerkockázati Testületről (ERKT) és a három európai felügyeleti 
hatóságról szóló új szabályozást a helyes irányba tett első lépésnek tekinti, ugyanakkor 
úgy véli, hogy további előrelépésre van szükség a rendszerszempontból jelentős 
intézmények – például a magas tőkeáttételi arányú társaságok – uniós szintű, közvetlen 
felügyeletének biztosításához; hangsúlyozza, hogy az új ügynökségek számára a 
felelősségükkel arányos emberi és pénzügyi erőforrásokat kell biztosítani; 

54. úgy véli, hogy a pénzügyi stabilitás biztosítását célzó felügyelet mellett szükség van a 
potenciális buborékok felügyeletére és a tőke makrogazdasági kihívásokat és 
célkitűzéseket figyelembe vevő, optimális elosztására, és hogy az adópolitikát e cél 
elérésének eszközeként is fel kell használni;

55. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat azon pénzügyi piaci struktúrák 
szabályozására vonatkozóan, amelyek mérete veszélyeztetheti a szabályozó hatóságok 
ellenálló képességét követeléseikkel szemben, valamint a felügyeletek abbéli képességét, 
hogy tevékenységeiket áttekintsék; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
befektetési és a betéti bankok közötti különbségtétel ajánlatosságát;

56. hangsúlyozza, hogy az államadóssággal kapcsolatos válság kezeléséhez és az EU 
versenyképességének, konvergenciájának és szolidaritásának növeléséhez arra van 
szükség, hogy a hatáskörök és a finanszírozás az Unióhoz kerüljenek át;

57. megállapítja, hogy az EU-nak a politikai unió és a gazdasági integráció elmélyítéséhez 
hatalmas előrelépésre van szüksége, amelynek értelmében a monetáris unió az uniós GDP 
5–10%-át kitevő, közös uniós költségvetéssel párosul, a nemzeti költségvetések pedig – a 
polgárokra vonatkozó adósemlegesség biztosítása érdekében – ennek megfelelően, a 
nemzeti politikák felváltásával csökkennek (pl. a kül- és biztonságpolitika, az energia- és 
a közlekedési ágazat, a fejlesztési együttműködés és a K+F terén);

58. hangsúlyozza, hogy megfelelőbb egyensúlyt kell teremteni a gazdasági és szociális 
politikák között többek között a makrogazdasági szociális párbeszéd intézményesítése és 
szerepének megerősítése révén;

59. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió legitimitása az általa közvetített demokratikus 
értékekből, az általa követett célokból és a rendelkezésére álló hatáskörökből és 
eszközökből ered; úgy véli, hogy az európai gazdasági integráció elmélyítéséhez és az 
euróövezet, illetve az egész Unió stabilitásának biztosításához további változások lesznek 
szükségesek az alábbiak tekintetében: az euróövezet külső képviselete; minősített 
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többséggel történő szavazás a társasági adóról és az adókikerülés elleni fellépésről; 
állampapírok és eurókötvények kölcsönös kibocsátása; az EU kölcsönfelvételi képessége; 
megfelelőbb egyensúly a gazdasági és szociális politikák között; saját források az EU 
költségvetése számára; valamint a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szerepe;

60. kéri, hogy az Euratom-szerződést alakítsák át Európai Energiaközösséggé, amely az új 
energiatermelési képességekért, a megújuló energiákért, az energiahatékonyságért, az 
átviteli hálózatokért, a tárolási létesítményekért és az ellátás biztonságáért, a harmadik 
országokkal folytatott tárgyalásokért és a megfizethető, egyetemes szolgáltatások 
biztosításáért felelne; 

61. úgy véli, hogy a stabilitási mechanizmus miatti szerződésmódosítások mellett ezeket az 
egymással összefüggő kérdéseket az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (3) 
bekezdése értelmében egy konventen belül kellene megvitatni;

62. úgy véli, hogy amennyiben erre nem kerül sor, az euróövezet demokratikus és hatékony 
működése érdekében az EUMSZ 329. cikke szerinti megerősített együttműködéshez kell 
majd folyamodni;

63. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Tanács elnökének, az eurócsoport elnökének, az Európai Központi Banknak, a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, a tagállamok kormányának 
és parlamentjének, valamint a szociális partnereknek.
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INDOKOLÁS

A megbízatás és a megbízatás meghosszabbítása

Az Európai Parlament 2009. október 7-i határozatával létrehozta a Pénzügyi, gazdasági és 
szociális válsággal foglalkozó különbizottságot (CRIS).

2010. október 20-án az Európai Parlament a CRIS bizottság által a bizottság 2010. szeptember 
29-i ülésén jóváhagyott félidős jelentése alapján elfogadta „a pénzügyi, gazdasági és szociális 
válságról: ajánlások a végrehajtandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozóan” 
című állásfoglalását.
Ha azonban a különbizottság megbízatása a pénzügyi, gazdasági és szociális zavarok 
közepette lejárt volna, az azt a benyomást keltette volna, hogy az Európai Parlament a 
válságot megoldottnak tekinti, miközben a pénzügyi piacok még távolról sem stabilizálódtak, 
a polgárok és a vállalkozások pedig továbbra is egyre nagyobb gazdasági és szociális 
fenyegetésekkel küszködtek. A 2007 és 2009 közötti évek pénzügyi, gazdasági és szociális 
válsága alapvető kihívást jelentett a Gazdasági és Monetáris Unió jelenlegi kormányzási 
rendszere számára. Az EU a létrehozása óta legsúlyosabb gazdasági és szociális válságnak, 
valamint az euró stabilitását érintő példa nélküli és nehéz fenyegetésnek volt szemtanúja, 
amely komoly következményekkel járt az EU gazdasági és szociális stabilitására, valamint 
kohéziójára nézve. Ráadásul a jelek szerint maga a Gazdasági és Monetáris Unió, a belső piac 
és az Európai Unió szociális alapjának a léte forgott kockán.

Ezen észrevételeket és kihívásokat az időközi jelentés feltárta. A CRIS bizottságban eddig 
végzett munka lehetővé tette számunkra, hogy mélységében és teljességében megértsük a 
válságot, tanulságokat vonjunk le belőle és fontos ajánlásokat tegyünk. Az állami beruházások 
és a fiskális politika szempontjai a főbb prioritásaink között szerepeltek, s az ezekkel 
kapcsolatos megállapításokat – az uniós költségvetés vonatkozásában – a javasolt, a 2013 
utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési 
forrásokkal foglalkozó különbizottságnak tovább kellett vinnie.
A fentiek értelmében a CRIS különbizottság megbízatásának meghosszabbítása volt 
szükséges az alábbiak céljából: 
- Az Európai Parlament által már elfogadott CRIS-ajánlásokat kiegészítő ajánlások 
kidolgozása egy fenntartható uniós növekedési modellre vonatkozóan. E további ajánlásokat a 
2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési 
forrásokkal foglalkozó különbizottságnak figyelembe kell majd vennie;
- Mechanizmusok létrehozása és összehangolt politikák kidolgozása a tagországok 
államadóssággal kapcsolatos válságból való kilábalása, valamint a válság megismétlődésének 
a mögöttes okok kezelése általi megelőzése érdekében, egyidejűleg előmozdítván a határozott 
és fenntartható növekedést és foglalkoztatást. Ezenfelül további munkára van szükség egy 
életképes uniós válságkezelési mechanizmus kidolgozása és a jövőre szóló politikai stratégia 
meghatározása érdekében, amely magában foglalja az európai gazdasági kormányzás 
reformját, az Európa 2020 stratégiát, a fiskális politikát és annak költségvetési vonatkozásait, 
a pénzügyi szabályozást és felügyeletet, valamint a globális kormányzás reformját és az EU 
globális szintű képviseletét, és mindezzel összekapcsolódik;
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- Szoros együttműködés kialakítása a nemzeti parlamentekkel, amelyekkel a 2010. 
szeptemberben elfogadott jelentés értelmében konzultációt kell folytatni;

Az Európai Parlament ezért 2010. június 16-án úgy határozott, hogy a CRIS bizottság 
megbízatását 2011. július végéig meghosszabbítja.

A második megbízatás módszerei és munkaprogramja

1. A félidős jelentés megvalósultnak tekintett és ezért újra nem tárgyalandó 
ajánlásai:

Röviddel a CRIS bizottság félidős jelentésének a plenáris ülés általi elfogadását követően a 
CRIS koordinátorai úgy határoztak, hogy a félidős jelentésben szereplő ajánlásokat közös 
megállapodásnak és ezért újra nem tárgyalandó eredménynek tekintik. 

A CRIS koordinátorai úgy határoztak, hogy a második időszakban hat fő témára, valamint a 
nemzeti parlamentekkel és az Európai Bizottsággal folytatandó eszmecserére helyezik a 
hangsúlyt.

2. Az Európai Bizottsággal való eszmecsere központjába helyezendő hat fő téma:

A bizottságon belül eszmecsere formájában az alábbi hat fő témát vitattuk meg az EP 
tematikus főosztálya, illetve az Európai Bizottság által előkészített munkadokumentumok 
alapján:

1. Európai államadósság és az euró válsága; ideértve az állampapírok és eurókötvények 
kölcsönös kibocsátását – 2011. január 20.;

2. Globális egyensúlyhiány és globális kormányzás – 2011. január 31.;
3. Az új monetáris rendszer – 2011. január 31.;
4. Az EU versenyképességének és fenntarthatóságának fokozása; az EU 2020 stratégia 

végrehajtása az innováció és a hosszú távú befektetés támogatása révén a 
munkahelyteremtés és a növekedés érdekében – 2011. február 10.; 

5. A reálgazdaság finanszírozása és a hozzáadott érték Európája, projektkötvények és a 
tranzakciókra kivetendő adó – 2011. február 28.; 

6. Az EU újragondolása: az európai gazdasági kormányzáson túl – 2011. február 28.;

A koordinátorok nyitott ülései a biztosokkal

A CRIS bizottság emellett a koordinátorok nyitott ülései keretében összesen hat ülést tartott a 
gazdasági és monetáris ügyekért felelős Jaoquin Almunia biztossal, a belső piacért és a 
szolgáltatásokért felelős Michel Barnier biztossal, az adóügyért és a vámunióért, valamint az 
ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős Algirdas Šemeta biztossal, Antonia Tajani 
ipar- és vállalkozáspolitikai biztossal, Günther Oettinger energiaügyi biztossal és a regionális 
politikáért felelős Johannes Hahn biztossal.
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3. A nemzeti parlamentekkel folytatott eszmecsere kiemelt kezelése

A nemzeti parlamentekkel folytatott eszmecserékre a parlamenti képviselők által a CRIS 
bizottságnál tett látogatások, a bizottság által több tagállamban tett látogatások, egy, a 
válsággal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó kérdőív nemzeti parlamenteknek való 
megküldése, valamint végül a közös parlamentközi ülés formájában került sor.

A nemzeti parlamentek és a pénzügyi válsággal foglalkozó vizsgálóbizottságok képviselőinek 
látogatásai Brüsszelben

 Eszmecsere Jan de Wittel, a holland parlament képviselőháza pénzügyi rendszerrel 
foglalkozó vizsgálóbizottságának elnöke – 2010. október 27.;

 Eszmecsere Henri Emmanuellivel, a francia parlament nemzetgyűlésében felállított, a 
gazdaság működését befolyásoló spekulációs mechanizmusokkal foglalkozó 
vizsgálóbizottság elnökével és Jean-François Mancellel, a francia parlament 
nemzetgyűlésének előadójával – 2011. január 26.;

 Meghallgatás Phil Angelidesszel, az Egyesült Államok pénzügyi válsággal foglalkozó 
vizsgálóbizottságának (FCIC) elnökével – 2011. április 11.;

Látogatások a nemzeti parlamenteknél

 Látogatás Prágában, a cseh parlament szenátusánál, 2011. január 5-én;

 Küldöttségi látogatás Lisszabonban, a portugál nemzetgyűlésben, 2011. január 11–12-
én; 

 Küldöttségi látogatás Madridban, a spanyol képviselőházban és a szenátusban, 2011. 
január 12–13-án;

 Küldöttségi látogatás Londonban, a brit Alsóházban és a Lordok Házában (az Egyesült 
Királyság parlamentjében), január 27-én;

 Látogatás Berlinben, a német parlament szövetségi gyűlésében (Bundestag), 2011. 
február 8-án;

 Küldöttségi látogatás Athénban, a görög parlamentben, 2011. április 21–22-én;

A CRIS bizottság Portugáliában, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és 
Görögországban találkozott a kormány, a központi bankok, az ipar, a kkv-k és a szociális 
partnerek képviselőivel is.

Közös parlamentközi ülés a nemzeti parlamentek képviselőivel

A második időszak fő eseménye a nemzeti parlamentek képviselőinek részvételével 2011. 
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március 14-én megrendezett közös parlamentközi ülés volt a következő témában: „Beruházás 
a reálgazdaságba: A növekedés, az innováció és a kohézió eszköztára”:

- „Európai hozzáadott érték: hosszú távú uniós stratégiai befektetések a növekedés és a 
foglalkoztatás érdekében”
Vitaindító előadást tartott: Thomas Mirow, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnöke.

- „Befektetés az uniós gazdaságba, az EU 2020-as célkitűzések teljesítésének biztosítása” 
Vitaindító előadást tartott: Philippe Maystadt, az Európai Beruházási Bank elnöke.

Az ülést a CRIS és az ECON bizottság vacsoraasztal melletti közös vitája követte, amelynek 
vezérszónoka Jacques Delors, a Bizottság korábbi elnöke volt.


