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Tárgy: Andrew Duff brit európai parlamenti képviselő által a Föderalisták Európai 
Uniója (European Union of Federalists) nevében benyújtott 0133/2012. számú 
petíció az Európai Parlament arra való felhívásáról, hogy az EUSZ 48. cikkének 
(2) bekezdése alapján kezdeményezze költségvetési unió létrehozását

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói aggodalmukat fejezik ki a folyamatosan fennálló pénzügyi instabilitás, 
valamint az európai lakosság által tapasztalt súlyos gazdasági nehézségek kapcsán. Különösen 
arra hívják fel a figyelmet, hogy az új kormányközi szerződésnek erősítenie kell a 
költségvetési fegyelmet, bár nem foglalkozik az államadósság problémájával. Ezzel 
összefüggésben felszólítják a Parlamentet, hogy alkalmazza a Szerződés rendes 
felülvizsgálatára vonatkozó, EUSZ szerinti eljárásokat egy olyan föderális gazdasági 
kormányzat kialakításának céljával, amely demokratikusan elszámoltatható az Európai 
Parlament előtt. A petíció benyújtói emellett strukturális reformokat sürgetnek Európában a 
versenyképesség és a foglalkoztatottság növelése érdekében. Végül nyomatékosan kérik a 
Parlamentet, hogy dolgozzon ki menetrendet egy új alkotmányozó konventre vonatkozóan, 
amely véghezvinné e változásokat és helyreállítaná a piac és a polgárok Unió jövőjébe vetett 
bizalmát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.
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A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy játsszon vezető szerepet a 
költségvetési unió létrehozásában. Konkrét javaslatokat tesz – olyan eurókötvények 
kibocsátására, amelyek egy föderális gazdasági kormányzás által irányított közös 
költségvetési politikát igényelnek, a közös piac teljessé tételére, a versenyképesség és a 
foglalkoztatás növelését célzó strukturális reformokra a megerősített együttműködés 
keretében –, és kéri az Európai Parlamentet, hogy hívjon össze egy új alkotmányozó 
konventet, amely véghezvinné a Szerződésben a költségvetési unió létrehozásához, az Unió 
pénzügyi rendszerének reformjához és az Unió iránti piaci és demokratikus bizalom 
helyreállításához szükséges változtatásokat. 
A petíció azon széleskörű törekvés részének tekinthető, amelynek célja az euróövezet 
szorosabb költségvetési integrációja, a gazdasági és monetáris unió (EMU) mögötti rendszer 
hiányosságainak felszámolása érdekében. Az európai színtér főbb intézményi szereplői, 
valamint a Bizottság is osztják azt a nézetet, hogy a GMU-nak erősebbnek kell lennie, és 
alkalmasabbá kell tenni a jövőbeni kihívásokkal való szembenézésre.

Az Európai Tanács 2012. június 28–29-i ülésén a Bizottság, a Parlament, az Európai Tanács 
és az Európai Központi Bank elnökeit felkérték konkrét, határidőket is tartalmazó ütemterv 
kidolgozására a valódi gazdasági és monetáris unió elérése céljából. Az októberi időközi 
jelentést december 13–14-én végső jelentés követte. 

A Bizottság 2012. október 28-án hozta nyilvánosságra hozzájárulását a végső jelentéshez „a 
valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete” címmel. Ebben a Bizottság jelezte 
szándékát a teljes bank-, gazdasági, költségvetési és politikai unió megvalósítására, és 
kijelölte az ezen célok eléréséhez szükséges rövid-, közép- és hosszú távú lépéseket. A 
megvalósítás útjának gondosan kiegyensúlyozottnak kell lennie. Az alapelv az, hogy a 
kockázatok megosztásához vezető további lépéseknek együtt kell járniuk a nagyobb 
költségvetési fegyelemmel és integrációval. A pénzügyi szabályozás, a költségvetési és 
gazdaságpolitika, valamint a vonatkozó eszközök kívánt szorosabb integrációját az ennek 
megfelelő politikai integrációnak kell kísérnie, biztosítva a demokratikus legitimációt és az 
elszámoltathatóságot.

Egyértelmű, hogy a költségvetési unió a gazdasági és monetáris unió végső szakaszának 
része, ezért nem valósítható meg, csak számos közbülső lépés végrehajtását követően. Vannak 
olyan változtatások, amelyeket a jelenlegi Szerződés lehetővé tesz és azonnal végrehajthatók, 
ám az átfogóbb változtatásokhoz szükséges a Szerződés megváltoztatása. A petíció 
benyújtóinak alkotmányozó konvent létrehozására irányuló kérése, amelynek feladata a 
költségvetési unióhoz szükséges változtatások megtétele, a Szerződésben eszközölt 
változtatások egyik lehetséges megközelítése.
A Bizottságnak feltett szándéka, hogy konkrét javaslatokat tegyen a Szerződés módosításaira, 
kellő időben a soron következő, 2014. évi európai parlamenti választások előtt, a középtávú 
lépések olyan jogalkotási alapjának kialakítása céljából, amely jelentősen megerősített 
gazdasági és költségvetési felügyeleti és irányítási keret létrehozására törekszik, vagyis egy 
olyan, továbbfejlesztett európai költségvetési rendszerre, amely ösztönzi a szolidaritást és a 
fenntartható növekedést lehetővé tevő szerkezeti reformok végrehajtását, valamint – a 
szolidaritás fontos eszközeként – a döntéshozatal szorosabb integrációját olyan szakpolitikai 
területeken, mint az adózás és a munkaerőpiacok.
A bizottsági tervezet közzététele óta előrelépés történt a költségvetési unió felé vezető úton. A 
„második gazdasági kormányzási csomagról” – amely két kulcsfontosságú rendeletet 
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tartalmaz, amelyek elfogadását késlekedést nem tűrő prioritássá tették – nem hivatalos 
megállapodás született mind a Tanácsban, mind a Parlamentben, és a legjobb úton van afelé, 
hogy törvényerőre emelkedjen. Ahogy Barroso elnök 2013. február 20-án kijelentette, a 
Bizottság szakértői csoportot fog egybehívni, amely mélyebb elemzéssel szolgál a nemzeti 
adósságkötvényeknek közös kibocsátású, adósságtörlesztési alap és eurókötvények 
formájában történő részleges helyettesítésének előnyeiről, kockázatairól, feltételeiről és 
akadályairól. A csoport feladata alapos elemzés készítése arról, hogy ehhez milyen törvényi 
előírások, pénzügyi rendszer, illetve kiegészítő gazdasági és költségvetési keret szükséges. A 
demokratikus elszámoltathatóság az elemzés egyik központi kérdése lesz.
Ezen túlmenően [az Unió következő többéves pénzügyi keretéről hozott döntést követően, és 
2013 vége előtt] a Bizottság hamarosan a következő javaslatokat fogja tenni a jelenlegi 
gazdasági kormányzási keret kiegészítésére: i. a főbb reformprojektek fokozottabb előzetes 
egyeztetését biztosító intézkedések és ii. egy „konvergencia- és versenyképességi eszköz” 
létrehozása a fenntartható növekedés elősegítését célzó szerkezeti reformok kellő időben való 
végrehajtásának pénzügyi támogatása céljából. Az új rendszer, teljes mértékben összhangban 
a közösségi módszerrel, a már meglévő uniós felügyeleti eljárásokra építene. Ötvözné a 
gazdaságpolitika mélyebb integrációját a pénzügyi támogatással, tiszteletben tartva az elvet, 
miszerint a nagyobb felelősség és gazdasági fegyelem felé tett lépéseknek nagyobb 
szolidaritással kell együtt járniuk. Különösen a tagállamoknak az aszimmetrikus ingadozások 
kivédésére szolgáló strukturális kapacitásainak bővítését célozza. 

A következő hónapokban az egységes felügyeleti mechanizmus tervezett elfogadását 
követően a Bizottság javaslatot fog tenni az egységes szanálási mechanizmusra, amelynek 
feladata a bankunióban résztvevő tagállamok bankjainak szerkezetátalakítása és szanálása. 
2013 vége előtt az EUMSZ 138. cikke (2) bekezdésén alapuló javaslat tételét tervezi egységes 
álláspont kialakítására az euróövezet megfigyelői státuszának elérése, majd később egységes 
képviselet megvalósítása céljából az IMF ügyvezető igazgatóságában.

Következtetés

A petíció benyújtóinak kérelme a költségvetési unió iránt összhangban áll a Bizottság 
elképzelésével a gazdasági és monetáris unió végső szakaszáról. Bár a javasolt konkrét 
fellépések eltérnek a Bizottság közvetlen politikai menetrendjétől, szükséges lévén a mélyebb 
integráció felé tett lépések sorrendjének betartása, egy másik intézményhez intézték őket, és 
értékes hozzájárulások a gazdasági és monetáris unió jövőjéről folyó vitához.


