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Az Európai Tanács 2012. január 30-i informális ülésének következtetései
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása az Európai Tanács 2012. január 30-
i üléséről 

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2012. január 30-i következtetéseire,

– tekintettel az Európai Tanács 2011. december 9–10-i következtetéseire,

– tekintettel az euróövezet állam- és kormányfőinek 2011. december 9-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Egyesült Királyság kormányának álláspontjára, 

– tekintettel a „hatos csomagra” és a költségvetési fegyelem további erősítésére irányuló 
két bizottsági javaslatra1,

– tekintettel a Bizottság elnöke által a 2012. január 18-i plenáris ülésén tett nyilatkozatra,

– tekintettel az ad hoc euró munkacsoporton és az eurócsoporton belül tartott tárgyalások 
eredményére,

– tekintettel annak fontosságára, hogy megtartsuk az euróövezethez tartozó és az 
euróövezeten kívüli szerződő felek közötti egységet,

– tekintettel a Parlament nevében az ad hoc munkacsoportban tevékenykedő képviselői 
által benyújtott beadványra,

– tekintettel az Európai Tanács 2011. december 8–9-i, a költségvetési stabilitási unióval 
kapcsolatos nemzetközi megállapodás tervezetéről szóló ülésének következtetéseiről 
szóló, 2012. január 18-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

1. megerősíti 2012 január 18-i állásfoglalását, tudomásul véve a gazdasági és monetáris 
unió stabilitásáról, koordinációjáról és irányításáról szóló nemzetközi szerződés 
végleges szövegét, ismételten hangsúlyozva azon véleményét, hogy jobb lett volna az 
európai uniós jogszabályok keretében megállapodást elérni; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az Egyesült Királyság miniszterelnökének ellenszavazata miatt nem lehetett 
minden tagállamra kiterjedő megállapodást elérni; 

2. megjegyzi azonban, hogy a megállapodásban foglalt gyakorlatilag valamennyi elem 

                                               
1 A pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által 

fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló 
rendelet (COM(2011)0819), és az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, 
valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös 
rendelkezésekről szóló rendelet (COM(2011)0821).

2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0002.



elérhető és azok jelentős részét el is érték a meglévő európai uniós jogi kereten belül, 
valamint másodlagos jogszabályok révén, kivéve az aranyszabályt, a fordított 
minősített többségi szavazáson alapuló döntéshozatali eljárást, valamint az Európai 
Bíróság bevonását;

3. meggyőződése, hogy a végleges szöveg számos ponton javít az eredeti szövegen, és 
hogy a Parlament által javasolt több módosítást is beépítettek abba, különös tekintettel 
az alábbiakra:

– a közösségi módszer teljes körű alkalmazására vonatkozó vállalás;

– hogy a stabilitást, a koordinációt és az irányítást másodlagos jogszabályok útján, 
a Parlament teljes bevonása mellett hajtsák végre;

– nagyobb, de nem teljes összhang a „hatos csomag” és az új szerződés között;

– az eurótól eltérő pénznemmel rendelkező szerződő felek azon jogának 
elismerése, hogy részt vehessenek az euró-csúcstalálkozók versenyképességgel, 
az euróövezet globális felépítésével és a jövőben alkalmazandó alapvető 
szabályokkal foglalkozó ülésein;

– az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés 
előirányozása kölcsönös megállapodás alapján, a szerződéssel összhangban;

– a fenntartható növekedés, a foglalkoztatás, a versenyképesség és a társadalmi 
kohézió céljaira való hivatkozással történő kiegészítés;

– azon kötelezettségvállalás, hogy a megállapodás tartalmát öt éven belül az 
európai uniós jogi keret részévé teszik;

4. elismeri, hogy a pénzügyi stabilitás a jelenlegi válság megoldásának fontos eleme; 
azonban kitart amellett, hogy a gazdasági fellendüléshez olyan intézkedésekre van 
szükség, amelyek megerősítik a szolidaritást és ösztönzik a fenntartható fejlődést és a 
foglalkoztatást; üdvözli, hogy az Európai Tanács immár elismeri mindezt, azonban 
kitart amellett, hogy konkrét és messzemenő intézkedésekre van szükség; 

5. ismételten felhív arra, hogy sürgősen hozzanak létre egy adósságtörlesztési alapot a 
német gazdasági szakértői tanács által tett javaslatok alapján; az adósságtörlesztési 
alap biztosításához szükségesnek tartja, hogy létrehozzanak egy erre vonatkozó 
jogszabályt, lehetőleg a „két csomagra” vonatkozó jelenlegi jogalkotási folyamat 
során; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ennek kezdeményezése még nem történt meg; 
kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő határozott intézkedéseket a növekedés és a 
foglalkoztatás elősegítése érdekében;

6. a pénzügyi stabilitás biztosítását célzó intézkedések sorozatának folytatásaként ezennel 
felszólít projektkötvények létrehozására, a stabilitási kötvények ütemtervének 
megállapítására, valamint az európai szintű pénzügyi tranzakciós adó bevezetésére, 
amelyre vonatkozóan a Bizottság már előterjesztette javaslatát; 

7. ezenkívül rámutat arra, hogy az új megállapodásból hiányzik néhány további fontos 
elem: 



– a megállapodásban, illetve a Lisszaboni Szerződésben, valamint a közösségi 
vívmányokban foglalt előírások közötti kettős mérce elkerülése;

– a megállapodás valamennyi szerződő felének – az euróövezet jelenlegi és 
jövőbeli tagjainak – azonos jogokkal kell rendelkezniük az euró-csúcstalálkozó 
valamennyi ülésén való teljes körű részvétel tekintetében;

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a végleges szöveg nem tükrözi a Parlament azon 
kérését, hogy elnöke teljes körűen részt vehessen az euró-csúcstalálkozók informális 
ülésein; ragaszkodik ahhoz, hogy az euró-csúcstalálkozók megválasztott elnöke 
biztosítsonállandó, teljes körű részvételre szóló meghívást; 

9. ragaszkodik ahhoz, hogy a szerződő felek teljes mértékben tartsák tiszteletben azon 
kötelezettségvállalásukat, hogy a stabilitásról, koordinációról és irányításról szóló 
szerződést legkésőbb öt éven belül beépítik az európai uniós szerződésekbe, és kéri, 
hogy ennek alkalmával találjanak megoldást a Lisszaboni Szerződés fennmaradó 
gyengeségeire;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a tagállamok állam- és 
kormányfőinek, az Európai Tanács elnökének, az eurócsoport elnökének, a nemzeti 
parlamenteknek, a Bizottságnak és az Európai Központi Banknak.


