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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a gazdasági irányítás és a stabilitási keret javításáról, 
különösen az euróövezetben
(2010/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 121., 126., 136., 138. és 352. 
cikkére, valamint az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló (12.) és az 
eurocsoportról szóló (14.) jegyzőkönyvre,

– tekintettel a Bizottságnak a gazdaságpolitikai koordináció megerősítéséről szóló, 2010. 
május 12-i közleményére (COM(2010)0250),

– tekintettel a Bizottságnak „A tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatásokról: Az Európa 2020 integrált iránymutatás I. része” című, 2010. április 27-
i, tanácsi ajánlásra irányuló ajánlására (SEC(2010)0488),

– tekintettel a Bizottságnak az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i közleményére (COM(2010)2020),

– tekintettel a Tanácsnak az európai stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. 
május 11-i 407/2010/EU rendeletére1,

– tekintettel a Tanácsnak a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási 
mechanizmus eszköz létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK rendeletére2,

– tekintettel a Tanácsnak a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK 
rendeletére3, 

– tekintettel a Tanácsnak a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának 
felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK rendeletére4,

– tekintettel a Tanácsnak az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott 
hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. 
november 22-i 3605/93/EK rendeletére5,

                                               
1 HL L, 2010.5.12., 1. o.
2 HL L 53., 2002.2.23., 1. o.
3 HL L 209., 1997.2.8., 1. o.
4 HL L 209., 1997.8.2., 6. o.
5 HL L 332., 1993.12.31., 7. o.
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– tekintettel a 2010. június 17-i Európai Tanács következtetéseire,

– tekintettel a Tanács 2010. május 9-i és 10-i ülésének következtetéseire,

– tekintettel az euróövezet állam- és kormányfőinek 2010. május 7-i nyilatkozatára,

– tekintettel az euróövezet állam- és kormányfőinek 2010. március 25-i nyilatkozatára,

– tekintettel a 2010. március 25-26-i Európai Tanács következtetéseire,

– tekintettel az euróövezet tagállamainak a Görögországnak nyújtott támogatásról szóló, 
2010. április 11-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Tanács 2010. március 16-i ülésének következtetéseire,

– tekintettel az eurocsoportnak az euróövezeten belüli versenyképesség és makrogazdasági 
egyensúlyhiány felügyeletéről szóló, 2010. március 15-i következtetéseire,

– tekintettel az eurocsoportnak az Európa 2020 stratégia rövid távú politikai prioritásaival és 
a gazdasági válságból való kilábalást szolgáló stratégiákkal kapcsolatos feladatokról szóló 
2010. március 15-i dokumentumára,

– tekintettel a 2005. március 22-23-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire, 

– tekintettel a 2000. március 23–24-i lisszaboni Európai Tanács elnökségi következtetéseire,

– tekintettel az Európai Tanácsnak a GMU harmadik szakaszában a gazdaságpolitikai 
koordinációról és az EK-Szerződés 109. és 109b. cikkéről szóló, 1997. december 13-i 
állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Tanácsnak a stabilitási és növekedési paktumról szóló, 1997. június 
17-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Tanácsnak a növekedésről és foglalkoztatásról szóló, 1997. június 
17-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Központi Banknak az euróövezeti gazdasági irányítás 
megerősítéséről szóló, 2010. június 10-i feljegyzésére, 

– tekintettel a gazdaságirányításról szóló, 2010. június 16-i állásfoglalására3,

– tekintettel az uniós statisztikai adatok minőségéről és a Bizottság (Eurostat) kibővített 
ellenőrzési jogköréről szóló, 2010. június 17-i állásfoglalása4,

– tekintettel az euróövezetre és az államháztartásra vonatkozó 2009-es éves beszámolóról 

                                               
1 HL C 236., 1997.8.2., 1. o.
2 HL C 236., 1997.8.2., 3. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0224
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0230
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szóló jelentésről szóló, 2010. március 25-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európa 2020 stratégiáról szóló, 2010. március 10-i állásfoglalására2,

– tekintettel a tízéves GMU-ról: a gazdasági és monetáris unió első tíz évéről és jövőbeni 
kihívásairól szóló, 2008. november 18-i állásfoglalására,3,

– tekintettel eljárási szabályzata 42. és 48. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel a közelmúltbeli gazdasági fejlemények tükrében világossá vált, hogy a 
gazdaságpolitikai koordináció nem működik elég jól az Unión belül, és nincs 
maradéktalanul összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében a 
tagállamokra háruló kötelezettségekkel, miszerint a tagállamok közös érdekű ügynek 
tekintik és összehangolják gazdaságpolitikájukat a Tanácsban, a Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően és tiszteletben tartva a Bizottság felügyeleti eljárásban 
betöltött szerepét,

B. mivel a gazdasági koordinációt és felügyeletet meg kell erősíteni uniós szinten, a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett és figyelembe véve az euróövezet 
különleges követelményeit, valamint a közelmúltbeli gazdasági válság alapján levonandó 
következtetéseket,

C. mivel a Bizottság és az Európai Központi Bank szerepét az EUMSz. értelmében 
tiszteletben kell tartani,

D. mivel a munka, a tudás és az innováció vándorlása bizonyos régiókba irányul, és az Unió 
pénzügyi szolidaritási mechanizmusait tovább kell fejleszteni, különösen a kutatásra, 
fejlesztésre és oktatásra összpontosítva,

E. mivel a gazdasági és társadalmi stabilitás előfeltétele a gazdasági növekedés,

F. mivel megfelelő egyensúlyt kell tartani a fenntartható növekedés terén eszközölt 
beruházások és a túlzott hiány teljes konjunktúracikluson keresztül tartó, az uniós szintű 
kötelezettségvállalásokkal és iránymutatásokkal összhangban való megelőzése között, 

G. mivel az euróövezeten belül tapasztalható versenyképességi különbségek és a folyó 
fizetési mérlegek egyensúlyhiánya folyamatosan nőtt a válságot megelőző években és 
nagy részben a válság ideje alatt is megmaradt,

H. mivel fokozott koordinációra van szükség, kölcsönös tisztelet mellett, a nemzeti 
parlamentek és az Európai Parlament között,

I. mivel a gazdasági felügyelet és irányítás bármiféle fejlesztésének a tagállamok 
gazdaságpolitikáját és helyzetét bemutató, pontos és összehasonlítható statisztikákra kell 
támaszkodnia, 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0072
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0053
3 HL C 16E., 2010.1.22., 8. o.
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J. mivel az EUMSz. megnövelt hatáskört biztosít az Uniónak az Unión belüli gazdasági 
irányítás megerősítésére, jóllehet nem kizárt, hogy az EUMSz. rendelkezései módosításra 
kerülnek a jövőben,

K. mivel átfogó másodlagos jogszabályokat kell alkotni annak érdekében, hogy az Unió 
elérje az e téren kitűzött célokat; mivel az Unió EUMSz. rendelkezésein alapuló, fokozott 
gazdasági irányítására feltétlenül szükség van, az uniós módszert teljes egészében 
alkalmazni kell, és a Bizottság kiemelt szerepét tiszteletben kell tartani a kölcsönös 
megerősítésre irányuló politikák előmozdítása érdekében,

L. mivel valamennyi jogalkotási javaslatnak megfelelően ösztönöznie kell a fenntartható, 
növekedést fokozó gazdaságpolitikákat, el kell kerülnie az erkölcsi kockázatot, 
összhangban kell lennie más uniós eszközökkel és szabályokkal, és teljes mértékben ki 
kell aknáznia az euróövezet közös valutája, az euró kínálta előnyöket,

M. mivel a rövid, közép és hosszú távú közberuházásokat jobban össze kell hangolni, és 
mivel e beruházásokat, különösen az infrastruktúrát érintőket, hatékonyan kell 
felhasználni és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez kell hozzárendelni, különösen a 
kutatásra, fejlesztésre, innovációra és oktatásra vonatkozó célkitűzésekhez, a 
versenyképesség és a termelékenység fokozása érdekében,

N. mivel az Unión belüli különböző versenyképességi modelleknek tekintettel kell lenniük az 
egyes országokra jellemző prioritásokra és szükségletekre, az EUMSz. értelmében 
fennálló kötelezettségek figyelembevétele mellett,

1. kéri a Bizottságot, hogy a valamennyi érdekelt féllel folytatott konzultációt követően, az 
EUMSz. megfelelő rendelkezései alapján, a lehető legrövidebb időn belül terjesszen a 
Parlament elé az uniós – különösen az euróövezeti – gazdasági irányítás keretének
fejlesztéséről szóló jogalkotási javaslatokat a csatolt részletes ajánlások alapján;

2. megerősíti, hogy a mellékletben foglalt ajánlások megfelelnek a szubszidiaritás elvének és 
tiszteletben tartják az Európai Unió polgárainak alapvető jogait;

3. úgy véli, hogy a kért javaslat pénzügyi vonatkozásait a megfelelő költségvetési 
forrásokból kell fedezni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a csatolt részletes ajánlásokat a 
Bizottságnak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az 
eurocsoport elnökének, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ: A KÉRT 
JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

1. ajánlás: Összefüggő és átlátható keret létrehozása az Unióban és a tagállamokban 
bekövetkező makrogazdasági fejlemények többoldalú felügyeletének céljára 

A jogi aktust a 121. cikk (6) bekezdése alapján, a gazdaságpolitikák és gazdasági fejlemények 
többoldalú felügyeletéről szóló rendelet(ek) formájában kell létrehozni, módosítva a 
stabilitási és növekedési paktum prevenciós ágáról szóló 1466/97/EK rendeletet és kiegészítve 
új, a túlzott hiány, a továbbgyűrűző hatások és a versenyképességi fejlemények szabályokon 
alapuló és átlátható felügyeleti keretének létrehozását célzó rendelettel:

– Meg kell határozni az EUMSz. által biztosított eszközökön és a Bizottság által végzett 
értékeléseken alapuló többoldalú felügyelet alkalmazási körét, amely felügyelet célja a 
túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány, a nem fenntartható adópolitikák és egyéb 
politikák megelőzése, valamint a pénzügyi stabilitással és a növekedéssel kapcsolatos 
problémák kezelése összhangban az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel. 

– Megerősített analitikus felügyeleti keretet kell létrehozni (amelynek része egy korai 
figyelmeztetést kiváltó küszöbértékekkel operáló „eredményjelző”) a hatékony többoldalú 
felügyeletet szolgáló, megfelelő módszertani eszközökkel és átláthatósággal, amely 
kulcsfontosságú, a versenyképességi helyzetet befolyásolni képes (reál és nominális) 
gazdasági mutatókon alapul, többek között, de nem kizárólag a növekedési rátán, a 
tagállami GDP összetételén, a foglalkoztatottsági arányon, a reálárfolyam változásán, a 
munkaerőköltség változásán, a folyó fizetési mérleg változásán, a hitelállomány 
növekedésén, az állóeszköz-felhalmozáson és tőkebeáramláson, a termelékenység 
változásán és az eszközpiac (többek között a magánszektor adósságállománya és az 
ingatlanpiacok) változásán.

– A fenti eredményjelzőn alapuló közös és kétoldalú, alapos és részletes, az integrált 
iránymutatással összhangban gyakorolt felügyelet nyomán a tagállamoknak összehangolt 
módon kell nemzeti politikáikról dönteniük úgy, hogy azok uniós vonatkozásait is 
figyelembe veszik.

– Közös szabályokat kell létrehozni az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások aktívabb, a 
gazdasági irányítás, a felügyelet és az egyes országokra vonatkozó ajánlások elsődleges 
eszközeként való alkalmazása érdekében az Európa 2020 stratégiával összhangban, 
összpontosítva a növekedésre, a szerkezeti reformokra, a termelékenységre és a 
versenyképességre, figyelembe véve a tagállamok közötti konvergenciákat és eltéréseket, 
erősítve a tagállamok relatív versenyelőnyét, a gazdaság kívülről érkező 
megrázkódtatásokkal szembeni ellenálló képességét és a tagállami döntések esetleges 
hatását más tagállamokra.

– Eljárásokat kell létrehozni annak érdekében, hogy lehetővé váljon a szakpolitikai 
tanácsadás korai szakaszban és az EUMSz. 121. cikke (4) bekezdése értelmében 
alkalmazott figyelmeztetés támogatása. 

– „Uniós félévet” kell bevezetni a tagállamok költségvetési tervezeteinek (a fő elemek és 
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feltevések) első összehasonlítása és értékelése céljából, annak érdekében, hogy jobban 
lehessen értékelni a stabilitási és konvergenciaprogramok és a nemzeti reformprogramok 
alkalmazását és jövőbeli végrehajtását, kellőképpen figyelembe véve a tagállamok éves 
költségvetési eljárását és a többéves költségvetési kereteket.

– „Uniós félévet” kell bevezetni az integrált iránymutatásokkal való, tagállami és uniós 
szintű foglalkozás érdekében, amely lehetővé tenné valamennyi érintett fél számára a 
valós és kellő időben történő hozzájárulást.

– Össze kell hangolni a stabilitási és konvergenciaprogramok és a nemzeti 
reformprogramok alapjául szolgáló előrejelzésekhez használt mutatókat és 
feltételezéseket. 

– Erősebb kötelezettségvállalást kell tenni a stabilitási és konvergenciaprogramokban és a 
nemzeti reformprogramokban a középtávú költségvetési célkitűzés teljesítésére, 
figyelembe véve a tagállamok jelenlegi adósságállományát és rejtett kötelezettségeit, 
különösen az idősödő lakosság tekintetében.   

– Szorosabban össze kell kapcsolni a stabilitási és konvergenciaprogramokat és a nemzeti 
reformprogramokat a tagállami éves és többéves költségvetési kerettel, a tagállami 
szabályok és eljárások tiszteletben tartása mellett. 

– Szigorítani kell a stabilitási és konvergenciaprogramok főbb elemeinek uniós szintű, a 
programokba foglalt politikák tagállami elfogadását megelőző értékelését.

– A nemzeti parlamenteket fokozottan be kell vonni a költségvetési irányvonal és a nemzeti 
reformprogramok uniós szintű hivatalos előterjesztése előtt, megegyezés alapján rögzített 
határidőn belül. 

– Következetesebb összehasonlítást kell bevezetni a tagállamok által a stabilitási és 
konvergenciaprogramban megadott, tervezett költségvetési irányvonal és a valós, 
tényleges eredmény között, a tervezett és megvalósult számadatok közötti jelentős 
eltéréseket pedig nyomon kell követni és okukat kutatni kell.

– Biztosítani kell a fokozott elszámoltathatóságot és átláthatóságot a Parlament felé a 
stabilitási és konvergenciaprogramok és nemzeti reformprogramok uniós szintű 
értékelésével kapcsolatban, a közvélemény tudatosságának fokozása és az egymásra 
gyakorolt nyomás növelése érdekében.

– A Bizottság égisze alatt független, következetes és szilárd eljárást kell létrehozni a 
stabilitási és konvergenciaprogramok és nemzeti reformprogramok értékelésére, a 
megközelítés átláthatóbbá tétele és az értékelés függetlenségének erősítése érdekében.

– A tagállamok számára elő kell írni, hogy a várhatóan kézzelfogható továbbgyűrűző 
hatásokkal bíró, a belső piac és a gazdasági és monetáris unió (GMU) zökkenőmentes 
működését torzító gazdasági döntések meghozatala előtt értesítsék egymást és a 
Bizottságot. 

– A tagállamok számára elő kell írni, hogy további információkat kell szolgáltatniuk abban 
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az esetben, ha komoly aggály merül fel arra vonatkozóan, hogy az általuk folytatott 
politika veszélyeztetheti a belső piac vagy a GMU megfelelő működését. 

– A többoldalú felügyeleti keretben figyelembe kell venni az Európai Rendszerkockázati 
Testület értékeléseit, különösen a pénzügyi stabilitás, a stressztesztek, a lehetséges kifelé 
és befelé irányuló, továbbgyűrűző hatások és a magánszektor adósságállományának 
túlzott növekedése tekintetében.

2. ajánlás: A stabilitási és növekedési paktum szabályainak szigorítása

A (többek között az EUMSz. 126. cikke alapján) elfogadandó jogi aktussal különösen a 
stabilitási és növekedési paktum prevenciós ágát kell megerősíteni, és ott gazdasági és 
politikai szempontból érzékenyebb szankciókat bevezetni, a tagállami költségvetések 
szerkezetének és a növekedést serkentő szerkezeti reformokhoz szükséges közkiadások 
természetének kellő figyelembevétele mellett: 

– Túlzott hiány esetén követendő eljárást/túlzott hiány esetén követendő felügyeleti eljárást 
kell indítani a bruttó államadósság alapján. Az adósság alakulásáról és a változás üteméről 
szóló rendszeres, részletes jelentésekkel kísért eljárások valamennyi tagállam esetében 
elindulnának, ahol az államadósság meghaladja a 60%-os küszöbértéket, és nem csökken 
kielégítő ütemben.  A túlzotthiány-eljárás szünetelne mindaddig, amíg az ország nem 
teljesíti középtávú költségvetési célkitűzéseit, és megszűnne, amint az adósság szintje 
60% alá csökken.

– Az államadósság szintjét és az adósságdinamikát (a közkiadások fenntarthatóságának 
értékelését) nagyobb súllyal kell figyelembe venni az egyes tagállamok középtávú 
költségvetési célkitűzései teljesítési ütemének értékelésekor, amely célkitűzéseknek a 
stabilitási és konvergenciaprogramba is be kell kerülniük.

– Világos és összehangolt keretet kell kialakítani az adósságdinamika mérésére és nyomon 
követésére, figyelembe véve az olyan rejtett és függő kötelezettségeket, mint a köz- és 
magánszféra közötti partnerségekben lévő állami garanciák.

– Ellenőrző mechanizmust kell létrehozni, amelynek részét képezik az azoknak a 
tagállamoknak szóló figyelmeztetések és szigorúbb szankciók, amelyek nem teljesítik a 
középtávú költségvetési célkitűzéseiket, vagy nem közelítenek feléjük a megegyezés 
alapján rögzített ütemben.

– Minimumszabályokat és iránymutatásokat kell kidolgozni a tagállami költségvetési 
eljárásokra (azaz az éves és többéves pénzügyi keretekre) vonatkozóan a túlzott hiány 
esetén követendő eljárásról szóló (12.) jegyzőkönyvben rögzített kötelezettség 
végrehajtása érdekében. A nemzeti kereteknek elegendő információt kell tartalmazniuk a 
tervezett költségvetési intézkedések kiadási és bevételi oldalára vonatkozóan egyaránt, 
annak érdekében, hogy lehetővé váljon a költségvetési tervek érdemi vitája és ellenőrzése 
mind tagállami, mind uniós szinten. 

– Ösztönözni kell a korai figyelmezetést alkalmazó tagállami költségvetési ellenőrzési 
mechanizmusok kialakítását.
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– Előre meghatározott és megelőző szerepű ösztönzőket kell bevezetni, amelyeket a 
Tanácstól függetlenül a Bizottságnak kell megállapítania, vagy félig automatikus 
szankciókat, a korai figyelmeztetési intézkedések elősegítésének és fokozatos 
alkalmazásának érdekében.

– Ilyen szankciós mechanizmusokat kell életbe léptetni az euróövezet tagállamaira 
vonatkozóan az új többoldalú felügyeleti keret és a stabilitási és növekedési paktum új 
eszközeinek – különösen a középtávú költségvetési célkitűzések – részeként.

– El kell végezni a szükséges változtatásokat a Bizottság belső döntéshozatali eljárásában 
annak érdekében, hogy a félig automatikus megelőző szankciók hatékony és gyors 
végrehajtása biztosítva legyen.

3. ajánlás: Az euróövezet eurocsoport általi gazdasági irányításának javítása

Felismerve, hogy az euróövezet országainak helyzete eltér a többi tagországétól, mivel az 
előbbieknek nem áll rendelkezésére az árfolyam-mechanizmus a relatív árak kiigazítására, és 
felismerve, hogy közösen viselnek felelősséget az európai monetáris unió egészének 
működéséért, az ezen állásfoglalásban szereplő egyéb ajánlásokon, az EUMSz. 136. cikkén és 
az eurocsoportról szóló (14.) jegyzőkönyvön alapuló új szabályok célja a következő: 

– Az euróövezetre alkalmazandó külön keretet kell kialakítani a túlzott makrogazdasági 
eltérésekre, az árak versenyképességére, a reálárfolyamokra, a hitelállomány 
növekedésére és a folyó fizetési mérleg alakulására összpontosító szigorúbb ellenőrzés 
érdekében.

– Növelni kell az euróövezetről szóló – a több országot átfogó, negyedévente készített 
tematikus jelentéseken alapuló – éves felügyeleti jelentések súlyát, amelyek a globális 
gazdasági fejlemények és az egyes tagállamokra sajátos hatással lévő politikák és 
körülmények lehetséges továbbgyűrűző hatásaira összpontosítanak.

– Meg kell erősíteni az eurocsoport elnökének kabinetjét és titkárságát.

– Fokozni kell az eurocsoport általi döntéshozatal átláthatóságát és elszámoltathatóságát 
úgy, hogy rendszeres párbeszéd kerül bevezetésre az eurocsoport elnöke és a Parlament 
illetékes bizottsága között, valamint az eurocsoport döntéseit gyorsan közzéteszik a 
csoport internetes oldalán.

4. ajánlás: A túlzott hiány megelőzésére és rendezésére irányuló szilárd és hiteles 
mechanizmus létrehozása az euróövezetben

Hatásvizsgálatot és megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni bármilyen (az EUMSz. 352. 
cikke, vagy bármely megfelelő jogi alap alapján elfogadott) jogi aktust megelőzően, amelyek 
célja a következő:

– Állandó mechanizmust vagy testületet (európai valutaalap) kell létrehozni utolsó 
lehetőségként olyan esetekre, amelyekben piaci finanszírozás már nem áll rendelkezésre, 
meglévő mechanizmusok alapján (európai pénzügyi stabilizációs eszköz, európai 
pénzügyi stabilizációs mechanizmus, európai fizetési mérleg eszköz), a döntéshozatali 
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eljárásra, a támogatásra, a hitelnyújtás feltételeire, az ellenőrzésre, a terhek megosztására, 
a forrásokra és a hatáskörökre vonatkozó világos szabályokkal, elősegítendő a 
hitelfelvételt és a hitelnyújtást különleges körülmények között, és elősegítendő a helyzet 
szabályos rendezését, elkerülve a továbbterjedést és – szükség esetén – az állam 
fizetésképtelenségét.

5. ajánlás: Az Európai Unió költségvetési, pénzügyi és adóügyi eszközeinek 
felülvizsgálata

Az elfogadandó jogi aktus/megvalósíthatósági tanulmány céljai:

– Értékelni kell a közös államkötvények kibocsátási rendszerének hosszú távon való 
létrehozásának megvalósíthatóságát (természet, kockázatok és előnyök).

– Meg kell erősíteni az Unió kohéziós politikáját az Európai Beruházási Bankkal (EBB) 
szoros együttműködésben, a szerkezeti gyengeségek csökkentése és a gyengébb gazdasági 
teljesítményű régiók versenyképességének növelése érdekében, különösen a kkv-k 
finanszírozásának és a belső piacra való belépésük elősegítése révén.

– Közös költségvetési stratégiát vagy iránymutatásokat kell kidolgozni a tagállami és uniós 
költségvetések számára az Európa 2020 stratégiával összhangban.

– Világos keretet kell létrehozni az uniós költségvetési források és az EBB pénzügyi 
forrásai által tett közös erőfeszítések számára, hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben tovább lehessen növelni a költségvetési forrásokat az EBB pénzügyi tervezés 
terén szerzett szakértelme, az uniós politikák iránti elkötelezettsége és a köz- és 
magánszféra pénzügyi intézményei közötti közvetítői szerepe révén.

– Magas szintű adópolitikával foglalkozó csoportot kell létrehozni, amelynek feladata az 
uniós adóügyi kérdések stratégiai és gyakorlati megközelítésének kidolgozása, az 
adócsalás elleni küzdelem, a vállalkozások adóztatására vonatkozó magatartási kódex 
megújítása és a közös konszolidált társasági adóalap és a növekedést serkentő 
adóreformok elfogadásának elősegítése mellett.

6. ajánlás: A pénzügyi piacok szabályozása és felügyelete, világos makrogazdasági 
dimenzióval:

Az elfogadandó jogi aktusnak a következő célokat kell szolgálnia:

– Értékelni kell a hitelintézetekre vonatkozó tőkekövetelmények lehetséges felülvizsgálatát 
annak érdekében, hogy a tagállamok államadósságával kapcsolatos kérdésekben 
alkalmazott tőkemegfelelési mutatók között jobban különbséget lehessen tenni. 

7. ajánlás: Az európai uniós statisztikák megbízhatóságának javítása 

Az elfogadandó jogi aktusnak a következő célokat kell szolgálnia:

– Szigorúan alkalmazni kell az előzetes megállapodás alapján létrejött politikai 
kötelezettségvállalásokat a statisztikák terén. 
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– Növelni kell a Bizottságnak (Eurostatnak) a közkiadások minőségének értékelésére 
vonatkozó vizsgálati hatáskörét, például az előzetes bejelentés nélküli helyszíni 
ellenőrzések és az összes költségvetési és számviteli információhoz való hozzáférés 
formájában.

– A tagállamoktól meg kell követelni, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) olyan adatokat 
szolgáltassanak, amelyek megfelelnek az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i  
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített elveknek1.

– A tagállamok számára elő kell írni annak megjelölését, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) 
benyújtott adatok közül melyeket támasztják alá nemzeti megbízhatósági nyilatkozatok és 
független könyvvizsgáló jelentése.

– Pénzügyi és nem pénzügyi szankciókat kell bevezetni olyan statisztikák benyújtása 
esetére, amelyek nem felelnek meg a 223/2009/EK rendeletben rögzített elveknek.

– Felül kell vizsgálni a harmonizált adatok szükségességét az e mellékletben javasolt 
gazdaságirányítási keret tárgyában. Különösen megfelelő és minőségi keretet kell 
biztosítani az analitikus felügyeleti keret megerősítéséhez szükséges európai 
statisztikákhoz, amelynek része az 1. ajánlásban szereplő, hatékony többoldalú 
felügyeletet szolgáló „eredményjelző”.

– A közkiadások adatait össze kell hangolni, normatív és nemzetközileg elfogadott 
számviteli módszerek alapján.

– Biztosítani kell egyes mérlegen kívüli kötelezettségek következetes és nyilvános 
közzétételét, különös tekintettel a közszférában a jövőben fizetendő nyugdíjakra és a 
magánszférával a középületek bérlésére vagy biztosítására vonatkozóan kötött hosszú távú 
szerződésekre.

8. ajánlás: Az Unió külső képviseletének javítása gazdasági és pénzügyi területen 

Az (EUMSZ. 138. cikke alapján) elfogadandó jogi aktusnak a következő célokat kell 
szolgálnia:

– Törekedni kell a megállapodásra az euróövezet/Európai Unió képviseletéről a Nemzetközi 
Valutaalapban és, amennyiben szükséges, egyéb fontos pénzügyi intézményekben.

– Felül kell vizsgálni a megállapodásokat az euróövezet/Európai Unió képviseletéről a 
gazdasági és pénzügyi stabilitás terén tevékenykedő egyéb nemzetközi szervezetekben. 

                                               
1 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.
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INDOKOLÁS

A jelenlegi gazdasági, pénzügyi és társadalmi válság nyilvánvalóvá tette, hogy az Unió 
gazdaságirányítási modellje nem működik az ideálisnak elképzelt hatékonysággal.  Az 
elmúlt években a tagállamok közötti konvergencia nem valósult meg elégséges mértékben. 
Ehelyett a makrogazdasági és pénzügyi egyensúly hiánya megmaradt, sőt az utóbbi 11 
évben nőtt. A felügyeleti keret túl gyengének bizonyult, és a stabilitási és növekedési 
paktum – különösen a prevenciós ág – szabályait nem tartották be eléggé. A 
makrogazdasági egyensúly hiánya fennmaradt és a közkiadások fenntarthatatlansága 
fokozódott. A végső szakaszban, 2010 tavaszán mindez államadóssági válsághoz vezetett 
az euróövezetben. Most le kell vonnunk a tanulságot a múltban elkövetett hibákból, és 
alkalmunk nyílik a gazdasági keret fejlesztésére, valamint világos és célzottabb felügyeleti 
eszközök létrehozására.

Ennek az Európai Parlament korábbi és jelenlegi munkáját kiegészítő jelentésnek a legfőbb 
célja, hogy bemutasson néhány, a szerkezeti reformokra vonatkozó elképzelést és eljárást, 
amelyek eredményeképpen az uniós intézmények és a tagállamok megerősíthetik 
szerepüket a közös sors alakításában. Jobb koordináció kialakítására törekszik a 
tagállamokkal és a tagállamok között, különösen az euróövezet tagállamai között, a 
közelmúltban tapasztalt helyzetek ismételt kialakulásának elkerülése érdekében. Ezeknek
az intézkedéseknek másodlagos jogszabályok révén végrehajtott rövid és középtávú 
változtatásokra, valamint hosszú távú, esetleg a Szerződés módosítását igénylő 
változtatásokra kell összpontosítaniuk.

Elengedhetetlen, hogy a leendő tagállamok maradéktalanul betartsák az uniós szinten 
hozott szabályokat és döntéseket, mint például a stabilitási és növekedési paktum 
szabályait és eszközeit. Az elmúlt években tapasztalt eltérések nem ismétlődhetnek meg. A 
költségvetési hiány további ellenőrzésére van szükség az államadósság és az állami 
bevételek alakulásának szorosabb nyomon követésével együtt.

Jobban kell összpontosítanunk az Unió termelékenységére és versenyképességére az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek tekintetében, különös tekintettel az oktatásra, 
innovációra, kutatásra és fejlesztésre, valamint a piac rugalmasságának lehetővé tételére.  
Szerkezeti reformokat kell végrehajtani a szociális politikák és a munkaerő-piaci integráció 
terén, pénzügyi ösztönzést kell biztosítani a (növekedés motorjának fő szerepét betöltő) 
kkv-knak, és meg kell erősíteni a belső piacot, amelyen a tagállamoknak nem egymással 
kell versenyezniük, hanem tiszteletben kell tartaniuk a növekedés és fejlődés különböző 
ütemét és módjait.

E jelentésben szereplő főbb gondolatok nyolc ajánlás formájában kerülnek bemutatásra, 
amely ajánlások az Európai Unión belüli gazdasági irányításra és stabilitásra vonatkozó 
elképzeléseket rögzítik: 

 1. ajánlás: Összefüggő és átlátható keret létrehozása az Unióban és a tagállamokban 
bekövetkező makrogazdasági fejlemények többoldalú felügyeletének céljára

 2. ajánlás: A stabilitási és növekedési paktum szabályainak szigorítása
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 3. ajánlás: Az euróövezet eurocsoport általi gazdasági irányításának javítása

 4. ajánlás: A túlzott hiány megelőzésére és rendezésére irányuló szilárd és hiteles 
mechanizmus létrehozása az euróövezetben

 5. ajánlás: Az Európai Unió költségvetési, pénzügyi és adóügyi eszközeinek 
felülvizsgálata

 6. ajánlás: A pénzügyi piacok szabályozása és felügyelete, világos makrogazdasági 
dimenzióval

 7. ajánlás: Az európai uniós statisztikák megbízhatóságának javítása

 8. ajánlás: Az Unió külső képviseletének javítása gazdasági és pénzügyi területen


