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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2013. évi 
prioritások végrehajtása

(2013/XXXX(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről szóló, 2012. 
október 26-i európai parlamenti állásfoglalásra1,

– tekintettel az Európai Tanács 2013. március 14–15-i ülésének következtetéseire,

– 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 rendeletre,

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

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

– 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 rendeletre,

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

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

– tekintettel a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az 
euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös 
rendelkezésekről szóló, 2013. május 21-i 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre, 

– tekintettel a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerősítéséről szóló, 2013. május 21-i 472/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0408.
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– tekintettel a 2012. évi éves növekedési jelentésről szóló, 2013. november 28-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0750),

– tekintettel a 2013. évi éves növekedési jelentéshez való hozzájárulásról szóló, 2013. 
február 7-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi 
Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett, „Az EU igazságügyi eredménytáblája – A hatékony igazságszolgáltatás és a 
növekedés előmozdításának eszköze” című, 2013. március 27-i közleményre 
(COM(2013)0160),

– tekintettel a Bizottság 2013. évi országspecifikus ajánlásai tervezetét kísérő, „2013. évi 
európai szemeszter: országspecifikus ajánlások – Európa kivezetése a válságból” című, 
2013. május 29-i közleményére (COM(2013)0350),

– tekintettel az európénznemű tagállamok gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatások végrehajtásáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló, 2013. május 29-i 
bizottsági javaslatra (COM(2013)0379), illetve az Európai Unió egyes tagállamaihoz 
intézett tanácsi ajánlásokra irányuló, 2013. május 29-i bizottsági javaslatra,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság és 
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a gazdasági, szociális, pénzügyi és államadósság-válság továbbra sem enyhül, és 
továbbra sem teljesül a kiegyensúlyozottabb és integrált gazdasági és monetáris unió 
(GMU) célkitűzése;

B. mivel a Bizottság országspecifikus ajánlásai tartalmaznak hasznos meglátásokat, de 
összességében, a több szakpolitikai területen átívelő politikai utasítások mérlegét tekintve 
nem meggyőzőek;

C. mivel számos területen sürgős intézkedés szükséges, többek között a reálgazdaságnak és a 
kkv-knak történő hitelezés helyreállítása, az adócsalás és az agresszív adótervezés elleni 
küzdelem, illetve a munkanélküliség hatásos európai megoldásainak megtalálása terén, 
ezzel egyidejűleg erősítve a GMU szociális dimenzióját is;

D. mivel az európai szemeszter gazdaságirányításának demokratikus legitimációja az európai 
és nemzeti szintű parlamenti előjogok valós és elkötelezett tiszteletben tartását igényli, 
szembemenve az uniós szintű döntéshozatal parlamentet egyre inkább figyelmen hagyó és 
kormányközi kultúrájának tendenciájával;

E. mivel tekintettel arra, hogy már hatályba léptek az úgynevezett kettős csomaggal 
bevezetett új rendelkezések, az országspecifikus ajánlások jelentősége megnőtt, minthogy 
a nemzeti reformprogramoknak és stabilitási programoknak azokkal összeegyeztethetőnek 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0053.
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kell lenniük; 

F. mivel – noha a pénzügyi támogatási program hatálya alatt álló tagállamok esetében az 
ajánlásokat szigorúan alkalmazták – a korábbi országspecifikus ajánlások többi tagállam 
általi betartása rendkívül alacsony szintű;

G. mivel a kettős csomag egyértelmű közösségi módszert határoz meg a pénzügyi
stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által
fenyegetett euróövezeti tagállamok vonatkozásában;

1. üdvözli annak a Bizottság általi elismerését, hogy „egy szakpolitika sikerességéhez nem 
elég, ha az kellően átgondolt – politikai és társadalmi támogatottság is szükséges hozzá”, 
és hogy Európának a költségvetési konszolidáción túlmenően valós növekedésre, valamint 
konkrét és sürgős fellépésre van szüksége a munkanélküliség elfogadhatatlanul magas 
szintjének leküzdésére;

2. üdvözli annak a Bizottság általi felismerését, hogy a „hiánnyal jellemzett” országoknak 
meg kell erősíteniük versenyképességüket, a „többlettel jellemzett” országoknak pedig a 
keresletüket, és mindez az uralkodó politikai irányvonal alapos felülvizsgálatát igényli; 

3. szorgalmazza, hogy a Bizottság és a Tanács kerülje az országspecifikus ajánlásokban a 
szabványmegoldásokat, és biztosítsa, hogy az ajánlások finomhangolása az érintett 
tagállam nemzeti sajátosságainak és szükségleteinek megfelelően megtörténjen; 

4. üdvözli, hogy a Bizottság ajánlásai nemcsak a tagállamokhoz, hanem az euróövezet 
egészéhez is szólnak; sajnálatosnak tekinti azonban, hogy a tagállamoknak szóló ajánlások 
nem veszik megfelelően figyelembe az uniós gazdaságok erős kölcsönös függőségét, 
különösen az euróövezeten belül, illetve a riasztási mechanizmusról szóló jelentésben 
szereplő összes információt sem;

5. kéri, hogy vizsgálják meg mélyrehatóbban a tagállamok versenyképessége és gazdasági 
teljesítménye terén az egységes valuta működéséből eredően mutatkozó belső különbség 
jelentős növekedésének okait, és különösen a közös politikák aszimmetrikus hatását;

6. felhív a „lassú kilábalásra” vonatkozó növekedési előrejelzések elővigyázatos 
értékelésére, mivel a korábbi bizottsági előrejelzéseket több alkalommal is lefelé 
módosították, és ajánlja a kereskedelmi és a folyó fizetési mérleg, valamint az 
államháztartási hiány terén azonosított javulás fenntarthatóságának közelebbi vizsgálatát;

7. üdvözli a Bizottság részéről annak elismerését, hogy Európa versenyképessége „nem 
alapozható pusztán a költségekre, és nem is azon fog alapulni”, és hogy elengedhetetlen a 
termelékenység növelése, az oktatásba, a kutatásba és az innovációba, illetve az erőforrás-
hatékonyságba való beruházás az Európa 2020 stratégia célszámaival összhangban; 
sajnálja emiatt az Európa 2020 stratégia célszámai terén az előrelépés hiányát; kéri, hogy 
a fenti elismerés megfelelően tükröződjön a „hiánnyal jellemzett” országok 
országspecifikus ajánlásaiban, mivel ezek azok a tagállamok, amelyek számára 
elengedhetetlenül szükséges versenyképességük fellendítése; 

8. sajnálja, hogy nem valósult meg a 120 milliárd eurós Növekedési és Munkahely-teremtési 
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Paktum, amelyről 2012 júniusában született megállapodás, a 2012 novemberében útjára 
indított projektkötvény-kezdeményezés és az EBB 180 milliárd eurós további beruházása 
(az EBB 2013. január 8-án jóváhagyott 10 milliárd eurós tőkeemelésének befizetése után); 
felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy sürgősséggel vizsgálják meg és szüntessék meg 
az e kezdeményezések teljes körű végrehajtása előtt tornyosuló akadályokat;

9. felhívja a Bizottságot, hogy sürgősséggel nyújtson be jogalkotási javaslatot a tagállamokat 
a strukturális reformok végrehajtásában támogató új pénzügyi ösztönzőkről, beleértve a 
közösségi módszeren alapuló versenyképességi és konvergencia-instrumentumot, az 
európai költségvetési kapacitás felé vezető első lépésként; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy a versenyképességi és konvergencia-instrumentum 
strukturális reformok támogatását szolgáló pénzügyi támogatásába vegye fel azokat a 
területeket, amelyek blokkolják a gazdasági dinamizmust és hatékonyságot, így a nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerek – technikailag az EU igazságügyi eredménytáblája által 
támogatott – reformját;

11. üdvözli, hogy a Bizottság kihasználja a módosított Stabilitási és Növekedési Paktum által 
kínált mozgásteret a túlzott hiány korrekciójára megadott határidő hét eljárásban történő
meghosszabbítására; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy a 
költségvetési korrekciós pálya tartalmát és naptárát igazítsák az egyes országok 
sajátosságaihoz, és különösen a „hiánnyal jellemzett” országok esetében vegyék fel a fent 
említett mozgásteret és a strukturális alapok teljes körű hasznosítását, valamint a 
versenyképesség fellendítéséhez szükséges szilárd és fenntartható strukturális reformokat, 
a beruházások megnevezését (konkrétan az országspecifikus ajánlásokba); felhívja a 
Bizottságot, hogy sürgősséggel pontosítsa, hogy milyen módon lehet – bizonyos feltételek 
mellett - az államháztartás fenntarthatóságára bizonyított hatást gyakorló, egyszeri állami 
beruházási programokat beilleszteni;

12. üdvözli a Bizottság azon nyilatkozatát, hogy a „többlettel jellemzett” országok szerepet 
töltenek be a folyó válságból való kilábalásban, nem csak az adók és a 
társadalombiztosítási hozzájárulások csökkentésével, de a fenntartható belföldi kereslet 
élénkítse érdekében a fizetések emelésével és az új beruházási lehetőségek 
előmozdításával; hangsúlyozza azoknak a pozitív tovagyűrűző hatásoknak a fontosságát, 
amelyeket ezek az intézkedések az EU-ban mindenütt elő fognak idézni;

13. szorgalmazza, hogy a Bizottság alakítson ki valóban európai iparpolitikát és egy koherens 
európai külkereskedelmi politikát, a kölcsönösség és a közös minimumnormák alapján, 
különösen szociális és környezeti kérdésekben; meggyőződése, hogy csak a globalizációs 
kapcsolódás intelligens kezelésével garantálhatja Európa a növekedést és a 
munkahelyeket, és több tagállam esetében az erőforrások nem kereskedelemképes 
ágazatoktól a kereskedelemképes ágazatokba való ajánlott fokozatos átcsoportosítását;

14. elismerően nyilatkozik arról, hogy a Bizottság elismeri annak szükségességét, hogy a 
reformok nagyobb figyelem irányuljon a reformok elosztási hatására, és felhívja a 
Bizottságot, hogy végezze el az összes újonnan ajánlott reform szociális hatásainak alapos 
előzetes értékelését, valamint vonja le a korábbi ajánlásokból az összes szükséges 
következtetést, ideértve a pénzügyi támogatási programok hatálya alatt álló tagállamoknak 
szóló ajánlásokat is;
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15. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be jogalkotási javaslatokat a GMU szociális pillér 
révén történő kiteljesítésére, mivel az automatikus nemzeti stabilizátorokat pont azokban a 
tagállamokban blokkolták, ahol azokra a legnagyobb szükség van; hangsúlyozza, hogy e 
pillér építőkockájaként egy szociális eredménytáblára van szükség;

16. egyetért azzal, hogy az EKB fellépése „döntően hozzájárult az euróövezet stabilitásához”, 
az államadósság-spekuláció korlátozásával; megítélése szerint azonban számos 
tagállamban az elégtelen növekedés és a magas (és még mindig növekvő) magán- és 
államadósságszint arra utal, hogy „körültekintően irányított tőkeáttétel-csökkentésre van 
szükség”; felhívja ezért a Bizottságot, hogy gyorsan váltsa valóra a kettős csomagban a 
Parlamentnek tett kötelezettségvállalásait annak érdekében, hogy elmélyüljön a nemzeti 
adósságkibocsátás adósság-visszaváltási alapok és eurókötvények közös kibocsátása révén 
történő részleges kiváltásának elemzése;

17. hangsúlyozza, hogy a reálgazdaság – és különösen a kkv-k – finanszírozása nem állt 
helyre az Unió perifériáin; rámutat arra, hogy a hitelhez való hozzájutásban mutatkozó 
lényeges eltérések tovább táplálják a belső különbségek növekedésének tendenciáját az 
Unióban és különösen az euróövezetben, valamint a tisztességtelen versenyfeltételek 
révén rombolják a belső piacot; rámutat egyben, hogy a kedvezőtlen gazdasági kilátások 
csak részben indokolnak ilyen megszorító hitelkorlátozásokat; felhív a banki szektorban a 
reálgazdaság – és különösen a gazdaságilag életképes kkv-k – finanszírozása terén 
követett gyakorlat szorosabb figyelemmel kísérésére; felhívja a Bizottságot, hogy kezelje 
kiemelt helyen a kkv-k alternatívfinanszírozási forrásaira irányuló munkát, különösen a 
strukturális alapok, az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap és az állami 
fejlesztési bankok révén; 

18. szorgalmazza, hogy a Bizottság nyújtson be jogalkotási javaslatot egy egységes szanálási 
mechanizmus létrehozására (egy egységes európai hatóság és az ágazat által finanszírozott 
egységes európai alap bevonásával), amely elengedhetetlen a bankunió kiteljesítéséhez; 
szorgalmazza, hogy a Tanács sürgősen fejezze be a Parlamenttel a betétgarancia-
rendszerekről szóló irányelvről, illetve a banki helyreállítási és szanálási irányelvről folyó 
tárgyalásokat (amelyeket párhuzamosan kell lefolytatni);

19. felszólal annak érdekében, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) általi 
közvetlen banki feltőkésítés legyen rögtön elérhető, amint a bankunió valamennyi pillére 
– nevezetesen az egységes felügyeleti mechanizmus, a betétgarancia, valamint a 
helyreállítási és szanálási keret – bevezetésre kerül; tekintve az egységes felügyeleti 
mechanizmust kiegészítő egységes szanálási alap meglétének sürgősségét, támogatja, 
hogy az egységes szanálási alapot az ESM azonnali előbbre hozásával töltsék fel, az 
ágazat számára megtérítési időszak előírásával; meggyőződése, hogy az ESM-eszköznek 
erősítenie kell az uniós költségvetést, és azt a közösségi módszer alapján kell irányítani;

20. üdvözli a Bizottság adócsalással és adókikerülés elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési 
tervét, és „a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó minimumkövetelmények harmadik 
országok általi teljesítésének ösztönzésére irányuló intézkedésekre” és az „agresszív 
adótervezésre” vonatkozó, 2012. december 6-án elfogadott ajánlásait; hangsúlyozza, hogy 
a tehermegosztás méltányossága és igazságossága az adócsalás és adóelkerülés teljesen új 
felfogását igényli; e tárgykörökben a Bizottságtól sürgős fellépést, a Tanácstól pedig 
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egyértelmű támogatást kér; 

21. felhívja a Tanácsot, hogy fejezze be a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó 
tárgyalásokat, és sürgősséggel tűzze napirendre az Unión belüli adórendszerek 
konvergenciáját; 

22. felhív a kettős csomag sürgős alkalmazására, aminek közvetlen következménye a trojka 
ad-hoc rendszerének az európai jogon alapuló jogilag szilárd struktúrává való átalakítása, 
amely betartja a demokratikus elszámoltathatóság minimumszintjeit;

23. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszter semmiképpen nem sértheti a Parlament 
előjogait; szorgalmazza, hogy a Bizottság biztosítsa a Parlament megfelelő hivatalos 
részvételét az európai szemeszter folyamatának valamennyi lépésében, az összes polgárt 
érintő döntések legitimitásának növelése érdekében; 

24. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell az euróövezet működésének alapvető elemeivel – így az 
ESM-mel, az eurócsoport döntéseivel, valamint a pénzügyi támogatási programok 
figyelemmel kísérésével és értékelésével – kapcsolatban a Parlamenttel szembeni 
demokratikus elszámoltathatóságot;

25. szorgalmazza, hogy a Bizottság biztosítsa a nemzeti parlamentek, szociális partnerek és 
civil társadalom tagállamok általi bevonását az európai szemeszter egészének és 
különösen a nemzeti reformprogramok kialakításának és megvitatásának folyamatába; 

26. hangsúlyozza az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti párbeszéd 
fontosságát abból a célból, hogy megvalósuljon az európai szemeszter teljesen 
működőképes folyamata, és az elérje a demokratikus elszámoltathatóság szükséges 
szintjét az összes érintett vonatkozásában; hangsúlyozza a gazdaságpolitikai koordináció 
európai szemesztere európai parlamenti hetének (EPW 2013) hasznosságát;

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a tagállamok 
kormányainak, az Európai Bizottságnak, a nemzeti parlamenteknek, valamint az Európai 
Központi Banknak.


