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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről
(2011/2071(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 121., 126. és 148. cikkére, 
valamint a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló (12.) jegyzőkönyvre,

– tekintettel a gazdaságpolitikai koordináció megerősítéséről szóló, 2010. május 12-i 
(COM(2010)0250), és „A gazdaságpolitikai koordináció erősítése a stabilitás, a növekedés 
és a munkahelyteremtés érdekében – az európai uniós gazdasági irányítás 
megszilárdításának eszközei” című, 2010. június 30-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0367),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az Ecofin Tanács 2011. február 15-i és 2010. szeptember 7-i üléseinek 
következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzatának 50. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

A. mivel a válság és a versenyképességbeli különbségek euró bevezetése óta történt 
növekedése nyilvánvalóvá tette, hogy az Unióban fokozottabban össze kell hangolni a 
gazdaságpolitikákat és szigorúbb költségvetési ellenőrzést kell folytatni,

B. mivel az állami költségvetések parlament általi elfogadása a demokrácia egyik alapköve,

C. mivel a nemzeti gazdaságpolitikáknak a megerősített koordináció révén elért 
hatékonysága e politikák parlamenti szintű demokratikus legitimitásán alapul,

D. mivel az európai szemeszter ösztönzi a Bizottság és a Tanács felett Parlament által 
gyakorolt ellenőrzés mechanizmusainak átgondolását,

E. mivel egy kizárólag kormányközi együttműködési rendszer elégtelennek bizonyulna 
azokon a területeken, amelyek az Unió koordinált fellépését követelik meg, 

F. mivel az európai szemeszter bevezetése a nemzeti parlamentek munkájában változásokat 
fog előidézni, 

G. mivel a Bizottság nem ismertette részletesen az európai szemeszterrel kapcsolatos 
elképzeléseit, és mindeddig figyelmen kívül hagyta annak szükségességét, hogy biztosítsa 
az új eljárás demokratikus legitimitását, különösen az Európai Parlamenttel, a nemzeti 
parlamentekkel és a szociális partnerekkel történő szorosabb együttműködés révén, 
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H. mivel a monetáris politikai párbeszédben szerzett tapasztalatára való tekintettel az Európai 
Parlamentnek hozzá kell járulnia a gazdaságpolitikák meghatározásához és 
ellenőrzéséhez, valamint a költségvetés ellenőrzéséhez, 

I. figyelembe véve az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának az évente 
rendezett parlamentközi találkozók révén szerzett tapasztalatára,

Egy demokratikus és hatékony európai szemeszter érdekében
1. meg van győződve arról, hogy a jelenlegi válságnak a Gazdasági és Monetáris Unió 

gazdasági pillérének megerősítését kell eredményeznie, amihez az európai szemeszternek 
kell hozzájárulnia;

2. úgy véli, hogy az Európai Parlament alapvető szerepet játszik a szükséges demokratikus 
legitimitás megteremtésében; emlékeztet a jogalkotási szövegek elfogadásában szerzett 
tapasztalatára, amelyre az európai szemeszter célkitűzéseinek megvalósításakor 
támaszkodhat;  

3. megállapítja, hogy az európai szemeszter mostantól az Európa 2020 stratégiát, valamint az 
átfogó gazdaságpolitikai és foglalkoztatási iránymutatásokat tekintve a megvalósítás és 
értékelés éves keretét képezi; hangsúlyozza azonban, hogy a Szerződés által előírt 
eszközöket nem helyettesítheti, és fontosságukat sem csökkentheti; felszólítja a 
Bizottságot e különböző eszközök összefüggéseinek tisztázására és egyértelművé tételére;

4. megállapítja, hogy az éves növekedési jelentés két mellékletet tartalmaz, amelyek 
ugyanazokat a területeket fedik le, mint a foglalkoztatási és az átfogó gazdaságpolitikai 
iránymutatások; úgy véli, hogy következésképpen ugyannak a parlamenti eljárásnak 
kellene alávetni őket; 

5. megállapítja, hogy az éves növekedési jelentés a tavaszi Európai Tanács jóváhagyásával 
irányt mutat a nemzeti reformprogramok és a stabilitási- és konvergenciaprogramok 
kidolgozásához a tagállamok számára, amelyekre alapozva a Bizottság a tagállamoknak 
szóló ajánlásait dolgozza ki;

6. kéri a rendes jogalkotási eljárás keretében egy külön jogszabály vagy egy intézményközi 
megállapodás elfogadását, amely lehetővé tenné az európai szemeszter demokratikus 
legitimitásának és hatékonyságának megalapozását; 

7. erősíteni szándékozik az európai, valamint a nemzeti intézmények, különösen a 
parlamentek közötti párbeszédet és együttműködést; 

Az európai szemeszter során önállóan eljáró Parlamentért

8. kéri a Bizottságot, hogy minden év január 10. előtt fogadja el az éves növekedési jelentést;

9. kéri a Bizottságot, hogy olyan dokumentumként készítse el az éves növekedési jelentést, 
amelyet parlamenti egyeztetésre bocsátanak, és amely módosítások tárgya lehet, mégpedig 
a politikai és technikai fejlemények közötti különbségtétel feltüntetésével; 

10. kéri a Bizottságot, hogy egyértelműen határozza meg az éves növekedési jelentésben az 
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uniós és tagállami szinten tett kezdeményezéseket, lehetővé téve a hosszú távú 
beruházások támogatását, az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítását és a 
makrogazdasági egyenlőtlenségek csökkentését; 

11. kéri az európai szemeszterért felelős biztosokat, hogy vitassák meg az éves növekedési 
jelentést az illetékes európai parlamenti bizottsággal annak Bizottság által történő 
elfogadását követően;

12. minden évben az Európai Tanács tavaszi ülése előtt parlamentközi fórumot fog szervezni, 
ahol az európai szemeszterért felelős bizottságok EP-képviselő tagjai a nemzeti 
parlamentekben tartanak ülést; javasolja, hogy ezen a fórumon a képviselőcsoportok és az 
illetékes bizottságok találkozója, valamint egy olyan plenáris ülés szerepeljen a 
programban, amely lehetővé teszi egy állásfoglalás Európai Tanács tavaszi ülésével 
közösen történő elfogadását; megbízza elnökét, hogy az így elfogadott állásfoglalás 
alapján képviselje az Európai Tanács tavaszi ülését;

13. kéri az Európai Tanács elnökét, hogy minden évben plenáris ülésen az Európai Tanács 
tavaszi ülését követően vitassa meg a meghozandó intézkedéseket;

14. megjegyzi, hogy a kísérleti év során (2011) az európai iránymutatások olykor túl korán 
vagy túl későn jelentek meg ahhoz, hogy tényleges hatást gyakoroljanak a nemzeti 
költségvetési döntésekre;

15. kéri a tagállamok parlamentjeit és kormányait, hogy menetrendjüket és nemzeti 
költségvetés elfogadására vonatkozó eljárásukat úgy igazítsák, hogy figyelembe vegyék 
az európai szemesztert és különösen vitassák meg a nemzeti reformprogramokat, valamint 
a stabilitási és konvergencia programokat azok nemzeti kormányuk általi benyújtása előtt;

16. úgy véli, hogy e módosítások biztosan erősítik a nemzeti parlamentek azon képességét, 
hogy ellenőrzést gyakoroljanak nemzeti költségvetésük felett azáltal, hogy így átfogó, a 
gazdaságpolitikák európai összehangolására is kiterjedő kapnak;

17. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon együtt a tagállamokkal a nemzeti költségvetéseik 
kiadási elemeinek jobb összehasonlíthatósága érdekében azáltal, hogy azokat olyan közös 
nómenklatúrába rendezik, amely lehetővé teszi az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához történő hozzájárulásuk mértékét; 

18. konzultációkra készül a Bizottsággal és annak szolgálataival, a szociális partnerekkel, 
valamint a szakértőkkel és szakemberekkel abból a célból, hogy a tagállamok által közölt 
dokumentumokat jobban megvilágítsák;

19. aláhúzza, hogy nemzeti reformprogramokat, valamint a stabilitási és konvergencia 
programokat a tagállamok április hónap vége előtt teszik közzé; megállapítja, hogy 2011. 
május elejére csak a dokumentumok egy kisebb hányada volt elérhető; 

20. kéri a Bizottságot, hogy terjessze elő ajánlásait a stabilitási programok, valamint a nemzeti 
konvergencia és reformprogramok elemzése tárgyában;

21. az Európai Tanács tavaszi ülése után parlamentközi találkozót (költségvetési konferenciát) 
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szervez, ahol az európai szemeszterért felelős bizottságok elnökei a nemzeti 
parlamentekben és az Európai Parlamentben (ECON, EMPL, BUDG) tartanak ülést a 
Bizottság javasolt ajánlásairól;

22. kéri a Tanácsot, hogy minden év július hónapjában, illetve választási évben 
szeptemberben indokoljon meg minden lényeges változást, amelyet a Bizottság javasolt 
ajánlásaihoz képest eszközöltek;

23. kéri a makrogazdasági párbeszédben való részvételt, amelyet meg kell erősíteni, és 
amelynek interaktívnak kell lennie;

24. támogatja, hogy a Parlamentben tartsanak vitát azon tagállamok állam- és kormányfőinek 
részvételével, amelyek az európai stabilitási mechanizmust annak beindítása előtt igénybe 
kívánják venni; 

25. az ősz folyamán az Unió makrogazdasági helyzetéről vizsgálatot készül tartani egy 
különböző gazdasági intézmények képviselőiből álló bizottság részvételével a vita 
elősegítése és a gazdasági kérdésekről történő másodlagos vélemény beszerzése 
érdekében a Bizottsággal az éves növekedési jelentés elkészítése előtt tartandó viták 
előkészítése során;  

26. felhívja a Tanácsot, hogy minden évben az év első heteiben tegyen jelentést az azt 
megelőző európai szemeszter megvalósításáról;

27. érdeklődéssel tekint az európai szemeszter különböző aspektusaira, és különösen a 
különböző intézmények szerepére, amelyet rendszeresen felülvizsgálnak a lezajlott viták 
és a megtett javaslatok figyelembe vétele érdekében;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Tanácsnak, a nemzeti parlamenteknek, az Európai Központi Banknak és az 
eurócsoport elnökének.


