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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

2010. szeptember 29-én a Bizottság a gazdaságirányítás európai uniós és euróövezetbeli 
megerősítését célzó jogalkotási csomagot nyújtott be. A csomag hat javaslatból áll. Ezek 
közül négy költségvetési kérdésekkel foglalkozik – köztük a Stabilitási és Növekedési Paktum 
reformjával –, míg két új rendelet az EU-ban és az euróövezetben felmerülő makrogazdasági 
egyensúlytalanságok feltárására és kezelésére vonatkozik.

Az utóbbi két javaslatban – az EU gazdasági felügyeletének a nem költségvetési területeken 
történő kiterjesztése céljából – a Bizottság a makrogazdasági egyenlőtlenségek felügyeletéhez 
és kiigazításához kapcsolódóan számos új elemet javasol. Ezen elemek „megelőző része” 
magában foglalja az egyensúlytalanságok kockázatainak a mutatók eredménytábláján alapuló 
rendszeres értékelését, valamint a részletes országelemzés elvégzését. A Tanács – szükség 
esetén – országspecifikus ajánlásokat intézhet a súlyos vagy a GMU működését veszélybe 
sodró egyensúlytalanságokkal küzdő tagállamhoz. Ezenfelül a túlzott makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló javaslatban 
ismertetett „korrekciós rész” azt helyezi kilátásba, hogy azok az euróövezetbe tartozó 
tagállamok, amelyek nem tartják be megfelelően a rájuk vonatkozó ajánlásokat, a túlzott 
hiány esetén követendő eljárás alá vonhatók, végső soron pedig éves pénzbírság formájában 
szankcionálhatók.

Észrevételek

A Bizottság javaslatai számos logikus elgondolást tartalmaznak. Általánosságban véve az 
előadó osztja a Bizottság azon véleményét, hogy új, strukturált eljárást kell kidolgozni a 
tagállamok káros makrogazdasági egyensúlytalanságainak megelőzése és kiigazítása céljából. 
Az előadó emlékeztet arra, hogy a Bizottság EMU@10 című közleménye már a válság előtt 
rámutatott a tagállamok közötti eltérések fokozódására, valamint hogy az Európai Parlament 
EMU@10-ről szóló állásfoglalása alaposan megvizsgálta ezt a kérdést. Az ilyen eltérések és 
egyensúlytalanságok nyomon követésére és megelőzésére szolgáló mechanizmus tehát több 
mint üdvözlendő. Az előadó azonban úgy véli, hogy számos módosításra van szükség annak 
biztosításához, hogy a tagállamok közötti egyensúlytalanságok és eltérések eredményesen 
kimutathatók, megelőzhetők, végső soron pedig korrigálhatók legyenek. Az előadó ezért egy 
sor módosítást vezet be a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséréről és 
kiigazításáról, valamint a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten 
belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló bizottsági javaslatokhoz, 
amely módosítások az alábbiakban ismertetett főbb szempontokkal foglalkoznak.

– Az EU felügyeleti keretének foglalkoztatási és szociális aspektusokat is magában kellene 
foglalnia az általános gazdasági és pénzügyi jellegűek mellett. Ezért a felügyeleti keret 
prevenciós ágát jogalapként az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 148. 
cikkével kellene kiegészíteni, a vonatkozó rendeletnek pedig azonos módon kellene 
foglalkoznia a makrogazdasági és társadalmi egyensúlytalanságok megelőzésével és 
kiigazításával. Ily módon biztosított lesz az integráltabb gazdasági és társadalmi 
megközelítés.
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– A fentiekhez kapcsolódóan az egyensúlytalanságok értékelésekor a Szerződés 148. cikkén 
alapuló eszközöket – különösen a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokat – kell figyelembe venni, és azokat a társadalmi egyensúlytalanságok 
felismerésére és megelőzésére szolgáló sajátos eszközökkel kell kiegészíteni. A 
Foglalkoztatási Bizottságot és a Szociális Védelmi Bizottságot valamennyi vonatkozó 
felügyeleti eljárásba aktívan be kell vonni.

– A Bizottságnak az EUMSz. 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok formájában el kell fogadnia és rendszeresen naprakésszé kell tennie egy, az 
egyensúlytalanságok korai felismerésére és nyomon követésére szolgáló, mutatókat 
tartalmazó eredménytáblát. A főbb mutatóknak a vonatkozó foglalkoztatási, 
munkanélküliségi, szegénységi és adózási szempontokat kell tartalmazniuk.

– Az egyensúlytalanságok kiigazítási rendszerének nemcsak hozzá kell járulnia az 
euróövezetbeli tagállamok költségvetési fegyelméhez, hanem az is fontos, hogy oly módon 
dolgozzák ki e rendszert, hogy el lehessen kerülni az aszimmetrikus sokkokat, valamint hogy 
hozzájáruljon a fenntartható növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. A rendszernek tehát 
az EU növekedéssel és munkahelyekkel kapcsolatos célkitűzéseinek elérését kellene 
szolgálnia, az Európa 2020 stratégia keretében elfogadottakhoz hasonlóan.

– Ezen túlmenően a kiigazítási rendszernek – többek között a túlzott egyensúlytalanságok 
kiigazításakor is – nemcsak pénzbírságokat (szankciókat), hanem ösztönzőket is tartalmaznia 
kell. Társadalmi hatásvizsgálat tárgyát kell képeznie minden olyan döntésnek, amely 
valamely tagállamra szankciót vagy pénzbírságot szab ki.

– A rájuk vonatkozó ajánlások betartását elmulasztó tagállamoktól beszedett pénzbírságokat 
az EU hosszú távú beruházási és munkaügyi céljaira kell felhasználni, és nemcsak azon 
tagállamok körében szabad szétosztani, amelyek nem állnak túlzotthiány-eljárás alatt, 
ahogyan azt a Bizottság javasolja.

Végül pedig az előadó rendkívül fontosnak tartja, hogy a felügyeleti eljárás egészében 
megerősítsék az Európai Parlament szerepét. Ezen túlmenően a szociális partnerekkel 
folytatott rendszeres konzultáció, valamint a nemzeti parlamentek fokozottabb részvétele a 
megbízható és átlátható felügyeleti keret szükségszerű előfeltételét képezi.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:



PA\852014HU.doc 5/12 PE454.657v01-00

HU

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az összehangolt foglalkoztatási 
stratégiának az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben előírt 
kidolgozása érdekében a tagállamoknak 
és az Uniónak be kell tartaniuk a 
szakképzett, képzett és alkalmazkodásra 
képes munkaerő, valamint a gazdasági 
változásokra reagálni képes 
munkaerőpiacok fejlesztésére vonatkozó 
irányadó elveket.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az EUMSz. előírja, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak 
figyelembe kell vennie a foglalkoztatottság 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására 
és a társadalmi kirekesztés elleni
küzdelemre vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A 2010. június 17-i Európai Tanács 
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új munkahely-teremtési és növekedési 
stratégiát fogadott el, nevezetesen az 
Európa 2020 stratégiát, amely lehetővé 
teszi, hogy az Unió megerősödve kerüljön 
ki a válságból és gazdaságát elindítsa az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés útján, amelyet magas szintű 
foglalkoztatottság, termelékenység és 
társadalmi kohézió jellemez. Az Európai 
Tanács továbbá úgy határozott, hogy 
2011. január 1-jén elindítja a a politikák 
összehangolásának európai szemeszterét, 
amely lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy élvezzék az uniós szintű 
előzetes koordináció előnyeit, valamint 
lehetővé teszi a növekedést és a 
foglalkoztatást elősegítő költségvetési 
intézkedések és strukturális reformok 
fokozott felügyeletét és egyidejű 
értékelését. 

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Figyelembe szükséges venni a 
gazdasági és monetáris unió működésének 
első évtizede során szerzett tapasztalatokat.

(2) Figyelembe kell venni a gazdasági és 
monetáris unió működésének első évtizede 
során a makrogazdasági és társadalmi 
egyensúlytalanságokkal kapcsolatban
szerzett tapasztalatokat.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Különösen a tagállamok 
gazdaságpolitikai felügyeletét indokolt a 

(3) Különösen a tagállamok 
gazdaságpolitikai felügyeletét indokolt a 
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költségvetési felügyeleten túlmenően 
kiterjeszteni a túlzott makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelőzése 
érdekében és azért, hogy az érintett 
tagállamok számára még az eltérések 
megszilárdulása előtt segítséget lehessen 
nyújtani a vonatkozó korrekciós tervek 
elkészítéséhez. Ezt a költségvetési 
felügyelet elmélyítésével együtt lenne 
helyénvaló megvalósítani.

költségvetési felügyeleten túlmenően 
kiterjeszteni a túlzott makrogazdasági és 
szociális egyensúlytalanságok megelőzése 
érdekében, azért, hogy az érintett 
tagállamok számára még az eltérések 
megszilárdulása előtt segítséget lehessen 
nyújtani a vonatkozó korrekciós tervek 
elkészítéséhez, valamint azért, hogy elő 
lehessen mozdítani a kölcsönösen 
megerősítő fejlesztési stratégiákat és meg 
lehessen könnyíteni az Uniós 
növekedéssel és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzési irányába tett 
előrehaladás nyomon követését. Ezt a 
költségvetési felügyelet elmélyítésével 
együtt lenne helyénvaló megvalósítani.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett egyensúlytalanságok 
kezelése érdekében jogszabályban 
meghatározott eljárásra van szükség.

(4) Az említett egyensúlytalanságok 
kezelése érdekében integráltabb gazdasági 
és társadalmi megközelítésre, valamint
jogszabályban meghatározott eljárása van 
szükség.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Szerződés 121. cikkének (3) és (4) 
bekezdésében említett többoldalú 
felügyeletet a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok észlelésére, 
megelőzésére és korrekciójára szolgáló 
konkrét szabályokkal indokolt kiegészíteni. 
Az eljárást célszerű beágyazni az éves 

(5) Az EUMSz. 121. cikkének (3) és (4) 
bekezdésében említett többoldalú 
felügyeletet a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok észlelésére, 
megelőzésére és korrekciójára szolgáló 
konkrét – ösztönzőket és pénzbírságokat is 
magukban foglaló – szabályokkal indokolt 
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többoldalú felügyeleti ciklusba. kiegészíteni. Az eljárást célszerű beágyazni 
az éves többoldalú felügyeleti ciklusba.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A […/…]/EU rendelet végrehajtását 
meg szükséges erősíteni azáltal, hogy az 
eurót hivatalos pénznemként használó 
tagállamokra a túlzott makrogazdasági 
egyensúlytalanság kiigazításáról szóló 
ajánlás végrehajtásának ismételt 
elmulasztása esetén bírságot lehessen 
kiszabni.

(6) A […/…]/EU rendelet végrehajtását 
meg szükséges erősíteni azáltal, hogy 
ösztönzőket vezetnek be, illetve az eurót 
hivatalos pénznemként használó 
tagállamokra a túlzott makrogazdasági 
egyensúlytalanság kiigazításáról szóló 
ajánlás végrehajtásának ismételt 
elmulasztása esetén bírságot lehessen 
kiszabni.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A makrogazdasági egyensúlytalanságok 
indokolatlan fluktuációkat okozhatnak az 
állami bevételekben és kiadásokban a teljes 
gazdasági ciklus során, befolyásolva az 
általános adatokat és torzítva a 
költségvetési tervezéshez és 
döntéshozatalhoz szükséges információkat. 
Az így torzított tendenciákon alapuló 
helytelen költségvetés-politikai döntések 
gyengíthetik és adott esetben 
ellehetetleníthetik az államháztartás 
fenntarthatóságát. A kezeletlen 
költségvetési és más makrogazdasági 
egyensúlytalanságok felerősíthetik egymást 
és akadályozhatják a gazdasági és 
monetáris unió működését. Ezért a 
makrogazdasági egyensúlytalanságok 

(7) A makrogazdasági egyensúlytalanságok 
indokolatlan fluktuációkat okozhatnak az 
állami bevételekben és kiadásokban a teljes 
gazdasági ciklus során, befolyásolva az 
általános adatokat és torzítva a 
költségvetési tervezéshez és 
döntéshozatalhoz szükséges információkat. 
Az így torzított tendenciákon alapuló 
helytelen költségvetés-politikai döntések 
gyengíthetik és adott esetben 
ellehetetleníthetik az államháztartás 
fenntarthatóságát. A kezeletlen 
költségvetési és más makrogazdasági 
egyensúlytalanságok felerősíthetik egymást 
és akadályozhatják a gazdasági és 
monetáris unió működését. Ezért a 
makrogazdasági egyensúlytalanságok 
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kiigazítására szolgáló rendszer 
hozzájárulhat az eurót hivatalos 
pénznemként használó tagállamok 
költségvetési fegyelmének 
megszilárdításához. 

kiigazítására szolgáló rendszer 
hozzájárulhat az aszimmetrikus sokkok 
előfordulásának elkerülése révén a közös 
politikák optimalizálásához, így 
hozzájárulhat az eurót hivatalos 
pénznemként használó tagállamok 
fenntartható növekedésének, 
munkahelyteremtésének és költségvetési 
fegyelmének megszilárdításához.  

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazítására 
vonatkozó eredményes végrehajtási 
intézkedéseket elmulasztó tagállamok 
megbírságolásának eljárását úgy szükséges 
kidolgozni, hogy a pénzbírság kiszabása 
szabályként és nem kivételként legyen 
előírva. 

(11) A makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazítására 
vonatkozó eredményes végrehajtási 
intézkedéseket elmulasztó tagállamok 
megbírságolásának eljárását úgy szükséges 
kidolgozni, hogy a pénzbírság kiszabása 
méltányos és hatékony módon legyen 
előírva. 

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A beszedett bírságot azon tagállamok 
között osztják el, amelyek hivatalos 
pénzneme az euró, és nem állnak túlzott 
egyensúlytalansági vagy túlzotthiány-
eljárás alatt. 

(12) A beszedett bírságot az Unió hosszú 
távú beruházási és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzései elérésének 
támogatására használják fel.

Or. en

Módosítás 12



PE454.657v01-00 10/12 PA\852014HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A rendeletben szereplő pénzbírság 
kiszabására vonatkozó egyedi határozatok 
elfogadásának hatáskörét a Tanácsra 
indokolt ruházni. A tagállamok 
gazdaságpolitikája kapcsán a Szerződés
121. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott, Tanácson belüli 
koordináció részeként ezek az egyedi 
határozatok a Tanács által a Szerződés 121. 
cikkével és az […/…]/EU rendelettel 
összhangban elfogadott intézkedések 
figyelemmel kísérésének részét alkotják.

(13) A rendeletben szereplő pénzbírság 
kiszabására vonatkozó egyedi határozatok 
elfogadásának hatáskörét az Európai 
Parlamenttel való konzultációt követően a 
Tanácsra indokolt ruházni. A tagállamok 
gazdaságpolitikája kapcsán az EUMSz. 
121. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott, Tanácson belüli 
koordináció részeként ezek az egyedi 
határozatok a Tanács által az EUMSz. 121. 
cikkével és az […/…]/EU rendelettel 
összhangban elfogadott intézkedések 
figyelemmel kísérésének részét alkotják.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A rendelet a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok hatékony 
korrekciójára szolgáló pénzbírságok 
rendszerét határozza meg az euroövezetre 
vonatkozóan.

1. A rendelet a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok hatékony 
korrekciójára szolgáló ösztönzők és 
pénzbírságok rendszerét határozza meg az 
euróövezetre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzbírságok Ösztönzők és pénzbírságok

Or. en

Módosítás 15
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Tanács a Bizottság javaslata alapján 
eljárva évente fizetendő pénzbírságot szab 
ki, amennyiben:

1. A Tanács a Bizottság javaslata alapján 
eljárva és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően évente
fizetendő, szén-dioxid-adón vagy a 
társaságiadó-kulcs növelésén alapuló
pénzbírságot szab ki, amennyiben:

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozatot a Tanács által elfogadottnak 
kell tekinteni, kivéve ha az minősített 
többséggel nem dönt Bizottság általi 
elfogadásától számított tíz napon belül 
annak elutasításáról. A Tanács a Szerződés
293. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban módosíthatja a javaslatot. 

A határozatnak szociális hatásvizsgálat 
tárgyát kell képeznie és a Tanács által 
elfogadottnak kell tekinteni, kivéve ha az 
minősített többséggel nem dönt Bizottság 
általi elfogadásától számított tíz napon 
belül annak elutasításáról. A Tanács az 
EUMSz. 293. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően módosíthatja a javaslatot. 

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság,
kivételes gazdasági körülmények esetén 
vagy a tagállam által a Bizottsághoz az (1) 
bekezdésben említett tanácsi 
következtetések elfogadásától számított tíz 
napon belül benyújtott indokolással ellátott 
kérését követően javasolhatja a pénzbírság 
összegének csökkentését vagy annak 
elengedését. 

3. A (2) bekezdéstől eltérve a Bizottság 
kivételes gazdasági vagy szociális
körülmények esetén vagy a tagállam által a 
Bizottsághoz az (1) bekezdésben említett 
tanácsi következtetések elfogadásától 
számított tíz napon belül benyújtott 
indokolással ellátott kérését követően 
javasolhatja a pénzbírság összegének 
csökkentését vagy annak elengedését. 
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Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet 3. cikkével összhangban 
beszedett pénzbírságok a Szerződés 311. 
cikke szerinti egyéb bevételnek 
minősülnek, és ezt a bevételt azon 
tagállamok között osztják el – a jogosult 
tagállamok összesített bruttó nemzeti 
jövedelméhez (GNI) való hozzájárulásuk 
arányában –, amelyek hivatalos pénzneme 
az euró, és nem állnak az […/…]/EU 
rendelet szerinti túlzott egyensúlytalansági 
eljárás vagy a Szerződés 126. cikkének (6) 
bekezdése szerinti túlzotthiány-eljárás 
alatt.

A rendelet 3. cikkével összhangban 
beszedett pénzbírságok az EUMSz. 311. 
cikke szerinti egyéb bevételnek 
minősülnek, és az Unió hosszú távú 
beruházási és munkahelyekkel 
kapcsolatos célkitűzései elérésének 
támogatására használják fel őket.

Or. en


