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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi 
prioritások végrehajtása
(2012/2150(INI))

Az Európai Parlament,

–– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak a 121. 
cikke (2) bekezdésével együtt értelmezett 136. cikkére,

– tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák 
felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2011. november 16-i 1175/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló, 
2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli 
kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2011. november 16-i 
1174/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és 
pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 8-i 
1177/2011/EU tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló, 
2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló, 
2011. november 16-i 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre6,

– tekintettel a 2011. március 24−25-i európai tanácsi következtetések „Euró Plusz Paktum: 
fokozottabb gazdaságpolitikai koordináció a versenyképesség és a konvergencia 
érdekében” című 1. mellékletére7,

– tekintettel a 2012. évi éves növekedési jelentésről szóló 2011. november 23-i bizottsági 
közleményre (COM(2011)0815),

– tekintettel a 2012. évi éves növekedési jelentéshez való hozzájárulásról szóló 2012. 
február 15-i állásfoglalására,8

                                               
1 HL L 306., 2011.11.23., 12. o.
2 HL L 306., 2011.11.23., 41. o.
3 HL L 306., 2011.11.23., 8. o.
4 HL L 306., 2011.11.23., 33. o.
5 HL L 306., 2011.11.23., 25. o.
6 HL L 306., 2011.11.23., 1. o.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
8Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0048.
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– tekintettel az eurót pénznemükként használó tagállamok gazdaságpolitikáira vonatkozó 
átfogó iránymutatások végrehajtásáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra 
(COM(2012)0301),

– tekintettel Ausztria 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és az Ausztria 2011−2016 
közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0306),

– tekintettel Belgium 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Belgium 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0314),

– tekintettel Bulgária 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Bulgária 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0302),

– tekintettel Ciprus 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Ciprus 2012−2015 közötti 
időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről szóló tanácsi 
ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0308),

– tekintettel a Cseh Köztársaság 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Cseh 
Köztársaság 2012−2015 közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló 
tanácsi véleményről szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0303),

– tekintettel Dánia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Dánia 2012−2015 közötti 
időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi véleményről szóló tanácsi 
ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0304),

– tekintettel Észtország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és az Észtország 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó aktualizált stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről 
szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0311),

– tekintettel Finnország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Finnország 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0312),

– tekintettel Franciaország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Franciaország 
2012−2016 közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről 
szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0313),

– tekintettel Németország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Németország 
2012−2016 közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről 
szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0305),

– tekintettel Görögország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról szóló tanácsi ajánlásra 
irányuló ajánlásra (COM(2012)0307),

– tekintettel Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Magyarország 
2012−2015 közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi 
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véleményről szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0317),

– tekintettel Írország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és az Írország 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó aktualizált stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről 
szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0316), 

– tekintettel Olaszország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és az Olaszország 
2012−2015 közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről 
szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0318),

– tekintettel Lettország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Lettország 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0320),

– tekintettel Litvánia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Litvánia 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0319),

– tekintettel Luxemburg 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Luxemburg 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0315),

– tekintettel Málta 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Málta 2012−2015 közötti 
időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről szóló tanácsi 
ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0321),

– tekintettel Hollandia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Hollandia 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0322),

– tekintettel Lengyelország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Lengyelország 
2012−2015 közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi 
véleményről szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0323),

– tekintettel Portugália 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Portugália 2012−2016 
közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0324),

– tekintettel Románia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Románia 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0325),

– tekintettel Szlovákia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Szlovákia 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0326),

– tekintettel Szlovénia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Szlovénia 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0327),
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– tekintettel Spanyolország 2012. évi  nemzeti reformprogramjáról és a Spanyolország 
2012−2015 közötti időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi véleményről 
szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0310),

– tekintettel Svédország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Svédország 2012−2015 
közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi véleményről szóló 
tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0328),

– tekintettel az Egyesült Királyság 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült 
Királyság 2012−2017 közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló 
tanácsi véleményről szóló tanácsi ajánlásra irányuló ajánlásra (COM(2012)0309),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a 
Regionális Fejlesztési Bizottság, az Alkotmányügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7–0000/2012),

A. mivel a gazdasági, szociális, pénzügyi és államadósság-válság továbbra sem enyhült;

B. mivel az európai szemesztert a 2011. november 16-i 1175/2011/EU rendeletben 
rögzítették (Wortmann-Kool-jelentés );

1. üdvözli a Bizottság euróövezetre vonatkozó országspecifikus ajánlásait; bízik abban, hogy 
ezek az ajánlások alapját képezik a Tanács tavaszi ülésén elfogadásra kerülő ajánlásainak;

2. emlékeztet arra, hogy az európai szemeszter a költségvetési tervek tervezeteinek 
továbbításán, valamint a jelentős gazdaságpolitikai reformtervek megvitatásán keresztül 
előzetes koordinációt tesz lehetővé az euróövezeten belül az euróövezet egészére vagy az 
euróövezeten kívüli országokra gyakorolt, nemzeti intézkedésekből eredő továbbgyűrűző 
hatások figyelembevétele és csökkentése érdekében;

3. bízik abban, hogy a javasolt intézkedések fenntartható államháztartáshoz, fokozott 
versenyképességhez, gyorsabb növekedéshez és a foglalkoztatási helyzet javításához 
vezetnek;

4. elismeri a Bizottság növekedést ösztönző strukturális reformok elvégzése melletti 
kitartását annak érdekében, hogy az Unió szembenézzen a válsággal és visszanyerje a 
világgazdaságban elfoglalt kiemelkedő helyét; támogatja a Bizottságnak az euróövezeten 
belüli makrogazdasági egyensúlytalanságok javítására tett erőfeszítéseit;

5. tudomásul veszi, hogy a strukturális reformok nagy része kevés területre összpontosul, 
úgymint a munkaerőpiacokra, az adórendszerre, a bankszektor átalakítására, a 
szabályozott kereskedelmi ágazatok és szakmák területén belüli jogtalan korlátozások 
megszüntetésére, a bizonyos iparágak liberalizációjára, a közkiadások hatékonyságának és 
minőségének javítására, a felesleges kormányzati szintek kiküszöbölésére, az adókijátszás 
elleni küzdelemre, valamint a jelzálog- és ingatlanpiacok megreformálására; 
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6. felhívja a Bizottságot, hogy ajánlásait tegye egyértelműbbé, valamint hogy ellenőrizze 
eddig tett ajánlásait, többek között részletesebb magyarázatokat és értékeléseket nyújtva 
azokban az esetekben, amikor a Bizottság úgy véli, egy ország csak részben követte 
ajánlásait;

7. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy szorosan kövessék a „hatos csomag” által módosított 
Stabilitási és Növekedési Paktum által megszabott szabályokat annak érdekében, hogy az 
államháztartást ellenállóbbá tegyék, biztosítsák az európai gazdaság jobb 
fenntarthatóságát, valamint hogy csökkentsék a bankszektor nyomását; azt várja a 
Bizottságtól és a Tanácstól, hogy szigorúan tartassa be a fent említett szabályokat; szilárd 
meggyőződése, hogy a költségvetési fegyelmet és a költségvetési intézményeket nemzeti 
és alsóbb szinten egyaránt meg kell erősíteni, valamint hogy az állami kiadásokban 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni a hosszú távú befektetésekre, amelyek előmozdítanák a 
fenntartható növekedést; 

8. üdvözli a túlzott hiány esetén követendő eljárások lezárását számos tagállam esetében; 
reméli, hogy további eljárásokat is le lehet majd zárni a közeljövőben;

9. üdvözli, hogy az azt aláíró 25 tagállam közül egyre több ratifikálja a gazdasági és 
monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződést; 
ösztönzi a többi tagállamot a szerződés mielőbbi ratifikálására; dicséri a szerződésről 
tartott ír népszavazás pozitív kimenetelét;

10. sürgeti az összes érintett felet, hogy az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jelenlegi 
jogszabályok kiegészítése érdekében mihamarabb egyezzenek meg a „kettes csomagról”; 
sürgeti az összes érintett felet, hogy a Tanács következtetéseit ne üresítsék ki röviddel 
elfogadásuk után;

11. dicséri a Parlament és a tagállamok képviselői között eddig folytatott gazdasági 
párbeszédet, valamint ezt a jövőben is tovább kívánja folytatni;

12. hangsúlyozza, hogy az eurócsoport munkamódszereit meg kell szilárdítani;

13. ismételten kéri, hogy tegyenek lépéseket az euróövezet pénzügyi rendszere stabilitásának 
javítása érdekében;

14. emlékeztet, hogy a Bizottság ajánlásai hozzájárulnak a Tanács tavaszi ülésének 
munkájához, valamint hogy ez nem jogalkotási eljárás keretében történik;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a tagállamok 
kormányainak, valamint az Európai Központi Banknak.


