
PR\921588HU.doc PE501.955v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2012/2256(INI)

6.12.2012

JELENTÉSTERVEZET
a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: 2013. évi növekedési 
jelentés
(2012/2256(INI))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Elisa Ferreira

A vélemény előadója (*):

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke



PE501.955v01-00 2/9 PR\921588HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY MELLÉKLETE: A KÉRT 
JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK .........................8



PR\921588HU.doc 3/9 PE501.955v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: 2013. évi növekedési jelentés
(2012/2256(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére, és különösen annak 
9. és 151. cikkére, valamint 153. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

– tekintettel a 2012. június 28–29-i Európai Tanács következtetéseire,

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

– tekintettel a 2013. évi éves növekedési jelentésről szóló 2012. november 28-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0750),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a 
Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

A. mivel az euróövezet egésze kettős mélypontú recessziót él át;

B. mivel a foglalkoztatottságra vonatkozó hivatalos statisztikák tanúsága szerint a válság 
katasztrofális következményekkel járt az európaiak millióinak életére nézve: az Unión 
belül 2008 óta több mint nyolcmillióan vesztették el az állásukat; jelenleg több mint 25 
millió európainak nincs munkája, akik közül majdnem 11 millióan egy évnél hosszabb 
ideje munkanélküliek; a munkanélküliség problémája jelenleg majdnem tízmillió fiatalt 
érint; csak az elmúlt évben kétmillióan vesztették el a munkájukat; 

C. mivel emlékeznünk kell arra, hogy 2007-ben, a válság kezdetén az euróövezetben 
jellemző átlagos államháztartási hiány csupán 0,6% volt, és folyamatosan csökkenve 
haladt az egyensúlyi állapot felé;

D. mivel az államháztartási hiány és az államadósság értékeinek 2009 óta több tagállamban 
tapasztalt jelentős romlását a kormányok válságra adott, a ciklikusság kialakulásával 
szemben működő európai eszközöket nélkülöző reakciói idézték elő; 

E. mivel a 2010-es és 2011-es statisztikák elemzése egyértelműen kimutatja, hogy a 
választott politikai lehetőségek hatására visszájára fordult a 2010-es enyhe fellendülés, 
ami a költségvetési politikában eszközölt korai és erőteljes megszorítások eredménye, 
amelyek máig érezhető gazdaságszűkítő hatással bírtak valamennyi tagállamban;

F. mivel a Bizottság 2012-re vonatkozó előrejelzéseit 2012 őszén sikeresen felülvizsgálták és 
a tavaszi 1,8%-os érték helyett -0,4%-ra korrigálták; mivel a Bizottság őszi 
előrejelzésében mindössze 0,1%-os GDP-növekedést jósolt 2013-ra; mivel komoly 
kétségek merültek fel ezeknek a 2013-ra vonatkozó előrejelzéseknek a pontosságát 
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illetően, mivel valószínűleg alábecsülték a számítások alapjául szolgáló költségvetési 
multiplikátort, alábecsülve ezáltal a jelenlegi költségvetési megszorítások gazdasági 
növekedésre gyakorolt negatív hatását; 

G. mivel a költségvetési multiplikátor rossz gazdasági helyzetben 2–3-szor akkora is lehet, 
mint rendesen, amikor a kibocsátási rés a nullához közelít;

H. mivel az Unió legnagyobb részén egyidejűleg bekövetkezett konszolidáció az euróövezet 
egészére vonatkozó költségvetési multiplikátort is növelte, hatásait pedig erősítette az 
uniós gazdaságok magas fokú nyitottsága a belső piacon belül;

I. mivel valamennyi tagállam szenved a saját költségvetésében alkalmazott megszorítások és 
a tagállamok által irányított összehangolt gyors konszolidáció következményeitől;

J. mivel ez a megszorító költségvetési stratégia leszorítja a keresletet, a béreket és az árakat, 
a munkanélküliséget pedig növeli;

K. mivel a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legutóbbi tanulmányainak tanúsága szerint a 
fokozatos és zökkenőmentes költségvetési konszolidáció kedvezőbb az államháztartási 
egyensúlytalanságok túl gyors és hirtelen visszaszorítására törekvő stratégiánál;

L. mivel a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás (MIP) 2011. évi 
eredménytáblája jól szemlélteti az Európai Unióban, különösen pedig az euróövezetben 
tapasztalható óriási egyensúlytalanságokat; a folyószámla-egyenlegeknek a GDP 
százalékában kifejezett hároméves átlaga csupán három országban mutat jelentős többletet 
(ez Luxemburgban és Hollandiában +7,5%, Németországban pedig +5,9%), míg a többi 
ország nagy részének eredménye negatív; 

M. mivel ez azt demonstrálja, hogy a belső piacból és a közös valutából származó haszon 
tagállamok közti eloszlása nagyon egyenetlen, ami csökkenti a gyengébb gazdaságok 
mozgásterét a válságra adott válaszlépések tekintetében;

N. mivel a több tagállam által is elfogadott megszorító intézkedések eddig soha nem látott 
méreteket öltöttek: a 2010–2012 között Görögországban alkalmazott költségvetési 
irányvonalhoz tartozó érték a GDP 18 százalékpontjára rúgott, Portugáliában, 
Spanyolországban és Olaszországban pedig 7,5; 6,5, illetve 4,8 GDP-százalékpont volt, 
miközben a gazdasági és költségvetési helyzet javulásának semmiféle jelentős jele nem 
mutatkozott, ellenben hatalmas társadalmi zavarokat okozott, ami miatt újból felül kell 
vizsgálni az alkalmazott politikákat;

O. mivel az állampapír-kamatok korábban nem tapasztalt eltéréseket mutatnak az 
euróövezetben, és bizonyos tagállamok számára továbbra is fenntarthatatlan mértékűek;

P. mivel kérni kellett volna, hogy a belső kereslet élénkítése révén a többletet mutató 
országok is vállaljanak részt a kiigazítással járó terhekben, nevezetesen a bérek kiigazítása 
által;

Q. mivel a Bizottság nem tud eléggé meggyőző lenni azzal kapcsolatban, hogy az 
alkalmazott politikai lehetőségek idővel eredményt hoznak, valamint hogy tisztességes és 
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elfogadható módon gyakorolnak majd hatást a társadalomra;

R. mivel a magánszférát érintő hitelezés továbbra is gyenge, és a magánhitelezés 
visszaszorult;

S. mivel az adófizetők hozzájárulási képessége több tagállamban szinte teljesen kimerült; 
mivel a becslések szerint a feketegazdaság Európában az összes gazdasági tevékenység 
22,1%-át képviseli, és minden évben körülbelül egybillió euró adóbevétel-kiesést 
eredményez;

T. mivel a 2013. évi növekedési jelentés igyekszik meghatározni a 2013-as gazdasági és 
társadalmi prioritásokat;

U. mivel a költségvetési fegyelem pillérét a szolidaritás és a demokrácia pillérével kölcsönös 
összhangban kell kialakítani;

1. üdvözli, hogy a 2013. évi éves növekedési jelentés elismeri, hogy növekedésre van 
szükség a válságból való kilábaláshoz, ám kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a 
Bizottság helyesen értelmezi a fellendülésre mutató pozitív jeleket; figyelmeztet annak 
veszélyére, hogy a következő év során tovább szűkül a gazdasági tevékenység a jelentős 
és az euróövezetben szimultán végrehajtott, a ciklikusság kialakulását elősegítő 
költségvetési megszorítások összeadódó negatív hatásának eredményeképpen;

2. felhívja a Bizottságot, hogy komolyan tanulmányozza annak lehetőségét, hogy a 
költségvetési kiigazítást hosszabb időszak alatt hajtsák végre, további átmeneti 
mozgásteret biztosítva ezzel a növekedés mielőbbi újonnan történő beindításához; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy ismerje el, hogy a jelenlegi politikai irány saját céljai ellen 
hat, és vizsgálja felül a következő évre vonatkozó politikai ajánlásait a 2013. évi éves 
növekedési jelentésben foglaltaknak megfelelően; 

4. úgy véli, hogy a költségvetési multiplikátor mértékéről szóló közelmúltbeli – nevezetesen 
az IMF legutóbbi „World Economic Outlook” (Világgazdasági kilátások) című 
jelentésében e témában közzétett elemzést követően kirobbant – vitát a Bizottság 
indokolatlanul alábecsülte, miközben elméleti és empirikus munkák nyomán széles körű 
egyetértés alakult ki ebben a kérdésben a meglévő gazdasági szakirodalomban; úgy véli, 
hogy ez a kérdés központi fontosságú a szakpolitikai döntéshozatal számára, hiszen a 
rosszul megállapított költségvetési multiplikátorok óriási szakpolitikai hibákat 
eredményezhetnek; felhívja ezért a Bizottságot, hogy késedelem nélkül tegye lehetővé 
független intézmények számára, hogy makrogazdasági modelljeit és előrejelzéseit 
rendszeresen komoly és módszeres vizsgálatnak vethessék alá; 

5. üdvözli, hogy a Bizottság elismerte, hogy indokolt a túlzott hiányok korrekciójára kitűzött 
határidő „esetleges” kiigazítása, a Stabilitási és Növekedési Paktum szellemének teljes 
mértékben való tiszteletben tartása mellett; úgy véli azonban, hogy ezt már jóval előbb el 
kellett volna ismerni; 

6. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje újra a tagállamok helyzetét azoknak a kivételes 
körülményeknek a fényében, amelyekkel szembesülni kénytelenek – amelyek oka olyan, 
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„[az érintett tagállam] által nem befolyásolható szokatlan esemény [...], amely jelentős 
hatással van az államháztartás pénzügyi helyzetére, vagy pedig […] súlyos gazdasági 
visszaesés [...] a felülvizsgált Stabilitási és Növekedési Paktum szerint.”

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy könnyítsék meg a konszolidáció útját a 
kivételes körülmények miatt túlzott hiánnyal rendelkező tagállamok számára annak 
biztosítása mellett, hogy az „éves költségvetési célok [...] megfelel[je]nek az egyszeri és 
átmeneti intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegben elérendő, a GDP 
legalább 0,5 %-át mint küszöbértéket kitevő éves minimális javulásnak, és ezáltal az 
ajánlásban szereplő határidőn belül [szűnjön] meg a túlzott hiány[...]”;

8. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy egyeztesse össze a produktív közberuházás 
iránti igényt és a költségvetési fegyelemre vonatkozó célkitűzéseket azáltal, hogy 
közberuházási programokat épít be a stabilitási és konvergenciaprogramokról, illetve a 
túlzottdeficit-eljárásokról szóló értékelésébe;

9. felhívja a Bizottságot, hogy az európai szemeszterről szóló intézményközi megállapodás 
részeként sürgősen kezdjen hozzá egy olyan terv kidolgozásához, amely biztosítaná, hogy 
a költségvetési fegyelem elemeit párhuzamosan kövessék a tagállamok közötti 
szolidaritásról és a demokratikus legitimitásról szóló konkrét javaslatok;

10. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy jelentősen javítsák az országspecifikus 
ajánlásokat a minőség, a nemzeti sajátosságok és a megfelelőség tekintetében, 
nevezetesen a makrogazdasági egyensúlyhiányokról szóló vizsgálat szakértői értelmezése 
révén;

11. felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen jussanak megállapodásra a többéves pénzügyi 
kerettel kapcsolatban, biztosítva annak megerősített, a nagyon is szükséges beruházások 
forrásaként betöltött szerepét; 

12. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy valahányszor a gazdaságok recesszióba 
kerülnek, vizsgálják felül az ajánlott költségvetési kiigazításra vonatkozó politikákat, 
garantálva a társadalmi jólét minimális szintjeit, biztosítva az alapvető munkavállalói 
jogokat, és elkerülve a recessziós spirált; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
tegyenek javaslatot uniós eszközökre a szociális védelem és a minimális szociális normák 
tekintetében;

13. felhívja ugyanakkor a Bizottságot, hogy javasoljon átfogó megközelítést a növekedés 
kérdésének megoldására, amelynek valódi európai iparpolitikát kell magában foglalnia, 
valamint garanciát arra, hogy Európa minden erejét és befolyását latba veti a 
külkereskedelmi kapcsolataiban; felhívja a Bizottságot, hogy aknázza ki a növekedés 
harmadik országokkal folytatott kereskedelemben rejlő minden lehetőségét, és alakítson ki 
viszonosságot, illetve tisztességes kereskedelmet; felhívja a Bizottságot, hogy a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkaügyi normái alapján hangsúlyos szociális 
záradékokat foglaljon bele megállapodásaiba;

14. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak az államháztartások fenntartására irányuló, 
megfelelő ütemben végrehajtott elkötelezett erőfeszítései csak akkor működhetnek, ha 
szimmetrikusan csökkentik a makrogazdasági egyensúlyhiányokat; 
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15. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy cselekedjenek gyorsan annak érdekében, hogy 
valódi tartalommal töltsék meg és hatékonysággal ruházzák fel a 2012. június 28–29-én az 
Európai Tanács által elfogadott Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumot;

16. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be konkrét javaslatokat az adócsalással és 
adókikerüléssel szembeni – a harmadik országokat is érintő – harc fokozása érdekében, 
amely küzdelem a költségvetési konszolidáció tisztességesebb elosztásának és a tagállami 
bevételek növelésének alapvető eszköze;

17. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy sürgősen kezdjenek hozzá az államilag garantált 
hitelekkel kapcsolatos adósságkezelés megfelelő közös mechanizmusának kidolgozásához 
annak érdekében, hogy több tagállam adósságterheit enyhítsék, és hogy megteremtsék a 
feltételeket a jövőbeli közös kibocsátás számára, határt szabva az államadósság 
finanszírozásával kapcsolatos kiadásoknak;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY MELLÉKLETE:
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK 

1. AJÁNLÁS – ALTERNATÍV STRATÉGIA
Az Európai Parlament úgy véli, hogy az éves növekedési jelentés alapján az Európai Tanács 
által elfogadandó éves szakpolitikai iránymutatásnak a következőre kell törekednie:
A Bizottságnak és a Tanácsnak új, hat szempontot érintő alternatív stratégiát kell elfogadnia 
az alábbiaknak megfelelően:
1. A költségvetési konszolidációt hosszabb időre elosztva kell végrehajtani, a jelenlegi 
uniós költségvetési szabályozás megfelelő tiszteletben tartása mellett. A teljes euróövezetre 
vonatkozó közel 130 milliárd eurós költségvetési kiigazítás helyett egy – a szerződésekkel, a 
Stabilitási és Növekedési Paktummal, sőt a költségvetési paktummal is összhangban lévő –
0,5 GDP-százalékpontos, kiegyensúlyozottabb költségvetési konszolidáció csak 2013-ra több 
mint 85 milliárd eurós konkrét mozgásteret tenne lehetővé. Pusztán a konszolidáció 
elhalasztása és pályájának korlátozása révén az euróövezet átlagos növekedése 2013 és 2017 
között évi 0,7 százalékponttal javulhatna.
2. Gátat kell szabni a tagállamok államadósságával kapcsolatos spekulációknak. Az 
Európai Stabilitási Mechanizmust (ESM) – mögötte az EKB támogatásával – a lehető 
leghamarabb a közösségi irányítási struktúra részévé kell tenni;

3. A közös valuta működése alatt a közös politikák különböző gazdaságokra gyakorolt 
aszimmetrikus hatása miatt egyre növekvő állandósult és halmozódó egyensúlyhiányokat 
megfelelően kell kezelni a lemaradt gazdaságok versenyképességét segítő, a konvergenciát 
szolgáló konkrét eszközök révén, különösen azáltal, hogy javítják a növekedést elősegítő 
beruházás feltételeit ezekben a gazdaságokban.
4. Jelentősen növelni kell az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelezést, valamint 
egyéb intézkedéseket kell hozni (nevezetesen a strukturális alapok és a projektkötvények 
igénybevétele) az európai növekedési menetrend tényleges előmozdítása érdekében. Sürgősen 
meg kell határozni a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum céljainak megfelelő konkrét 
beruházásokat.

5. Jogi kezdeményezéseket és szakpolitikai eszközöket kell megvalósítani annak 
érdekében, hogy visszaállítsák a reálgazdaságba történő hiteláramlást. A vállalatoknak, 
különösen a kkv-knak hozzá kell férniük a finanszírozási lehetőségekhez, és e lehetőségekre 
vonatkozó feltételeknek hasonlóaknak kell lenniük a belső piacon, és még inkább az 
euróövezeten belül.
6. A gazdaságpolitikák szoros összehangolásának az Unión, és különösen az euróövezeten 
belüli egyensúlyhiányok csökkentésére kell törekednie. A kiigazításnak nemcsak a hiánnyal 
küzdő országokra kell építenie: a többletet felmutató országoknak is lépéseket kell tenniük 
belső keresletük növelése érdekében, és ennek megfelelően nekik is ajánlásokat kell kapniuk a 
Bizottságtól.

2. AJÁNLÁS – DEMOKRATIKUS ELLENŐRZÉS ÉS LEGITIMITÁS
Az Európai Parlament úgy véli, hogy az éves növekedési jelentés alapján az Európai Tanács 
által elfogadandó éves szakpolitikai iránymutatásnak a következőre kell törekednie:
Megismétli, hogy az Európai Parlamentet – az egyetlen olyan nemzetek felett álló európai 
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intézményt, amely választói legitimitással rendelkezik – teljes mértékben be kell vonni a 
gazdaságpolitikai koordinációba és az éves növekedési jelentésbe.

Emlékeztet arra, hogy az Európai Parlamentet az európai szemeszter végén megszületendő 
átfogó értékelés elkészítésére legalkalmasabb európai demokratikus fórumként kell elismerni; 
úgy véli, hogy ezen elismerés jeleként a folyamatban részt vevő uniós intézmények és 
gazdasági szervek képviselőinek kérésre tájékoztatniuk kell az Európai Parlamentet; felszólít 
arra, hogy az EP által gyakorolt demokratikus ellenőrzést foglalják bele az európai 
szemeszterről szóló intézményközi megállapodásba. 

3. AJÁNLÁS – ADÓKIKERÜLÉS
Az Európai Parlament úgy véli, hogy az éves növekedési jelentés alapján az Európai Tanács 
által elfogadandó éves szakpolitikai iránymutatásnak a következőre kell törekednie:
Következetesen hiteles források alapján az adókikerülés és adócsalás becsült mértéke az 
Európai Unión belül mintegy egybillió euró évente. Az adókikerülés és adócsalás 
felszámolása csak úgy lehetséges, ha a tagállamok hajlandóak olyan fellépések következetes 
végrehajtására, amelyek az alábbiakra építenek: országonkénti jelentéstétel, közös 
konszolidált társaságiadó-alap, mélyreható számviteli reform, a társaságok számviteli 
dokumentumai adózási célú közzétételének megváltoztatása, több beruházás megvalósítása az 
adóellenőrző személyzettel kapcsolatban, valamint a megtakarítási adóról szóló európai uniós 
irányelv korszerűsítése és kiterjesztése. 
A Bizottság ismertetett egy, az adócsalás, az adókikerülés és az adóparadicsomok ellen 
létrehozott cselekvési tervet; ezt az új prioritást a tagállamoknak egyhangúlag magukévá kell 
tenniük azzal a céllal, hogy egyetértés szülessen egy ambiciózus, mégis realisztikus kiemelt 
célkitűzés tekintetében: azaz hogy 2020-ra felére csökkentik az adórést. E célkitűzés 
megvalósítása felé haladva a tagállamok fokozatosan, az adókulcsok emelése nélkül 
juthatnának új, évi többmilliárd euró mértékű adóbevételi többlethez.
A Bizottságnak és a Tanácsnak az alábbi öt központi kérdésben kell cselekednie:

1. a számviteli szabályok és a társaságok számviteli dokumentumai közzétételének 
reformja,

2. a megtakarítási adóról szóló európai uniós irányelv korszerűsítése és kiterjesztése,
3. a kötelező közös konszolidált társaságiadó-alap biztosítása,

4. az országonkénti jelentéstétel bevezetése a határokon átnyúló vállaltok számára,
5. a cégjegyzékek és a trösztbejegyzések szabályozásának erősítése. 

Mindezeknek magukban kell foglalniuk megfelelő, az egész Unióra kiterjedő, azon 
kulcsfontosságú harmadik országokkal – például Svájccal – kötött megállapodásokat, 
amelyek helyet adnak az Unióból kiinduló, adócsalással és adókikerüléssel kapcsolatos 
tevékenységeket megkönnyítő pénzintézeteknek. 

Kiemelkedő fontosságú, hogy a Bizottság az Unió egésze nevében cselekedjen a nem uniós 
országokkal kapcsolatban, és ne hagyja, hogy az egyes országok kétoldalú megállapodások 
megkötését kezdeményezzék. Azaz az Uniónak vezető szerepet kell vállalnia a G20-ak, majd 
a G8-ak adóparadicsomokkal szembeni küzdelemről folytatott megbeszélésein.


