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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy:

– állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. meg kell említeni a Monti-jelentést1 és a Parlamentnek az egységes piac 
megteremtéséről szóló állásfoglalását2 ,

2. mivel a fenntartható gazdasági és társadalmi stabilitás előfeltétele a gazdasági növekedés 
(E. preambulumbekezdés),

3. mivel a gazdasági felügyelet és irányítás bármiféle fejlesztésének a tagállamok 
gazdaságpolitikáját és helyzetét bemutató, pontos, megbízható és összehasonlítható 
statisztikákra kell támaszkodnia (I. preambulumbekezdés),

4. mivel a rövid, közép- és hosszú távú közberuházásokat jobban össze kell hangolni, és 
mivel e beruházásokat, különösen az infrastruktúrát érintőket, hatékonyan kell 
felhasználni és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez kell hozzárendelni, különösen a 
kutatásra, fejlesztésre, innovációra és oktatásra vonatkozó célkitűzésekhez, a 
versenyképesség és a termelékenység fokozása, a munkahelyteremtés és az egységes piac 
megerősítése érdekében (M. preambulumbekezdés),

– állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

5. a meglévő Stabilitási és Növekedési Paktumot egy különálló „Növekedési és 
Foglalkoztatási Paktummal” – beleértve egy új irányítási rendszert is – kell kiegészíteni, 
amely valós gazdasági célkitűzéseken alapul és magában foglalja a foglalkoztatást és a 
beruházást is annak érdekében, hogy a munkahelyteremtés a költségvetési hiány 
ellenőrzésével azonos fontossággal bírjon, továbbá amelyet az EUMSz. 121. cikke 
szerinti jogi eszközként alakítanak ki (1. ajánlás, új francia bekezdés),

6. megerősített analitikus felügyeleti keretet kell létrehozni (amelynek része egy korai 
figyelmeztetést kiváltó küszöbértékekkel operáló „eredményjelző”) a hatékony többoldalú 
felügyeletet szolgáló, megfelelő módszertani eszközökkel és átláthatósággal, amely 
kulcsfontosságú, a versenyképességi helyzetet befolyásolni képes (reál és nominális) 
gazdasági mutatókon alapul, többek között, de nem kizárólag a növekedési rátán, a 
tagállami GDP összetételén, a foglalkoztatottsági arányon, a reálárfolyam változásán, a 
munkaerőköltség változásán, a folyó fizetési mérleg változásán, a hitelállomány 
növekedésén, az állóeszköz-felhalmozáson és tőkebeáramláson, a termelékenység 
változásán, az eszközpiac (többek között a magánszektor adósságállománya és az 
ingatlanpiacok) változásán, a GDP százalékában kifejezett, K+F-be történő befektetésen, 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésén, a közép- és felsőfokú 
oktatás eredményességének mértékén és a szegénység csökkentésén (1. ajánlás, második 

                                               
1 „Az egységes piac új stratégiája – Európa gazdasága és társadalma szolgálatában” – Mario Monti professzor 
jelentése az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso számára, 2010. május 9.
2 P7_TA(2010)0186.
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francia bekezdés),

7. közös szabályokat kell létrehozni az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások aktívabb, a 
gazdasági irányítás, a felügyelet és az egyes országokra vonatkozó ajánlások elsődleges 
eszközeként való alkalmazása érdekében az Európa 2020 stratégiával összhangban, 
összpontosítva a növekedésre, a szerkezeti reformokra, a termelékenységre és a 
versenyképességre, figyelembe véve a tagállamok közötti konvergenciákat és eltéréseket, 
erősítve a tagállamok relatív versenyelőnyét, a gazdaság kívülről érkező 
megrázkódtatásokkal szembeni ellenálló képességét és a tagállami döntések esetleges 
hatását más tagállamokra (1. ajánlás, negyedik francia bekezdés, az utolsó rész törölve),.

8. „uniós félévet” kell bevezetni az integrált iránymutatásokkal való, tagállami és uniós 
szintű foglalkozás érdekében, teret adva a pénzügyi kérdésekről és az EU gazdasági 
helyzetéről szóló kibővített vitáknak, és amely lehetővé tenné valamennyi érintett fél 
számára a valós és kellő időben történő hozzájárulást (1. ajánlás, hetedik francia 
bekezdés),

9. a következő ajánlást mellőzni kell: „Túlzott hiány esetén követendő eljárást/túlzott hiány 
esetén követendő felügyeleti eljárást kell indítani a bruttó államadósság alapján. Az 
adósság alakulásáról és a változás üteméről szóló rendszeres, részletes jelentésekkel kísért 
eljárások valamennyi tagállam esetében elindulnának, ahol az államadósság meghaladja a 
60%-os küszöbértéket, és nem csökken kielégítő ütemben. A túlzotthiány-eljárás 
szünetelne mindaddig, amíg az ország nem teljesíti középtávú költségvetési célkitűzéseit, 
és megszűnne, amint az adósság szintje 60% alá csökken.” (a 2. ajánlás első francia 
bekezdésének törlése),

10. előre meghatározott és megelőző szerepű ösztönzőket kell bevezetni, amelyeket a 
Bizottságnak kell megállapítania a korai figyelmeztetési intézkedések elősegítésének és 
fokozatos alkalmazásának érdekében (2. ajánlás, hetedik francia bekezdés; részleges 
törlés),

11. el kell végezni a szükséges változtatásokat a Bizottság belső döntéshozatali eljárásában 
annak érdekében, hogy a megelőző szankciók hatékony és gyors végrehajtása biztosítva 
legyen (2. ajánlás, kilencedik francia bekezdés; részleges törlés),

12. az euróövezetre alkalmazandó külön keretet kell kialakítani a túlzott makrogazdasági 
eltérésekre, az árak versenyképességére, a reálárfolyamokra, a hitelállomány 
növekedésére és a folyó fizetési mérleg alakulására, a GDP százalékában kifejezett, K+F-
be történő befektetésre, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, a 
közép- és felsőfokú oktatás eredményességének mértékére és a szegénység csökkentésére 
összpontosító szigorúbb ellenőrzés érdekében (3. ajánlás, első francia bekezdés),

13. a következő ajánlást mellőzni kell: „meg kell erősíteni az eurocsoport elnökének 
kabinettjét és titkárságát” (a 3. ajánlás második francia bekezdésének törlése), 

14. programot kell létrehozni a várhatóan nagy kockázatú, szélsőséges körülmények 
esetében a károk korlátozása és a pénzügyi helyreállítás biztosítása érdekében (4. 
ajánlás, cím),
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15. egy államadóssággal foglalkozó európai ügynökséget kell gyorsan felállítani, amely a 
tagállamok államadósságának egy részét egy kölcsönös garanciával rendelkező közös 
rendszerbe vonná össze, és amely közös kamatlábbal új kötvényt bocsátana ki, ezáltal 
csökkenthető lenne a görögországihoz hasonló spekulatív támadások kockázata. 
Ugyanez az ügynökség bizonyos európai befektetési projektek finanszírozására kollektív
államkötvényt is kibocsáthatna (eurokötvények), ideális esetben az EU költségvetésén 
keresztül (4. ajánlás, új francia bekezdés),

16. meg kell erősíteni az Unió kohéziós politikáját az Európai Beruházási Bankkal (EBB) 
szoros együttműködésben, a szerkezeti gyengeségek csökkentése és a gyengébb gazdasági 
teljesítményű és a legkülső régiók versenyképességének növelése érdekében (5. ajánlás, 
második francia bekezdés),

17. meg kell erősíteni az egységes piacot az e-kereskedelem és az országok közötti 
kereskedelem előmozdítása révén, egyszerűsíteni kell az online fizetési módszereket és 
harmonizálni kell az adóügyi eszközöket a fogyasztók európai gazdaság iránti 
bizalmának megerősítése érdekében (5. ajánlás, új francia bekezdés),

18. folytatni kell az európai uniós adóharmonizációra irányuló erőfeszítéseket (5. ajánlás, új 
francia bekezdés).


