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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy feltétlenül szükség van a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) 
demokratikus legitimitásának jelentős erősítésére az Unió intézményi keretén belül és a 
közösségi módszer tiszteletben tartásával; úgy véli, hogy a válság alatt kormányközi 
megállapodások alapján végrehajtott jogszabályok korlátozták a GMU demokratikus 
legitimitását; felszólít ezért arra, hogy mihamarabb építsék be az Európai Stabilitási 
Mechanizmust (ESM)  az uniós vívmányokba, figyelembe véve, hogy a Parlament belső 
szabályai a GMO megfelelő ellenőrzésének biztosítása érdekében megfelelő mozgásteret 
biztosítanak adott esetben a képviselőcsoportokon belüli és azok közötti politikai 
megállapodások alapján szervezett megfelelő differenciálásra ; felszólít továbbá arra, 
hogy a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés megfelelő 
rendelkezéseit legkésőbb 5 évvel hatályba lépésüket és végrehajtásuk átfogó értékelését 
követően integrálják az Európai Unió jogi keretébe; 

2. ezért egy kevésbé bonyolult, hatékonyabb és átláthatóbb gazdaságirányítás mellett érvel, 
mely hosszú távon az EU mélyebb integrációját célozza, középtávon pedig megoldásokat 
kínál az euróövezet és az Európai Unió számára a jelenlegi kihívások kezelésére;

3. hangsúlyozza, hogy az eurócsoport és az euróövezeti csúcstalálkozó a Gazdasági és 
Pénzügyi Tanács, illetve az Európai Tanács informális csoportjai, azonban a pénzügyi és 
gazdasági válság során azok hozták meg a legfontosabb döntéseket a GMU területén, így 
megkérdőjelezhető e döntések demokratikus legitimációja;

4. javasolja, hogy az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács kössön egy intézményközi 
megállapodást, amely lehetővé teszi az európai szemeszter különböző szakaszainak 
parlamenti ellenőrzését, kezdve az éves növekedési jelentéssel;

5. úgy véli, hogy az eljárások (a Stabilitási és Növekedési Paktum, illetve a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás) valamennyi szakaszának megfelelő 
parlamenti ellenőrzése érdekében alaposan át kell tekinteni a gazdasági párbeszéd 
végrehajtását;

6. üdvözli az Európai Unió gazdasági és pénzügyi irányításával foglalkozó parlamentközi 
konferencia létrejöttét; hangsúlyozza azonban korlátait, amikor a tét az, hogy a 
döntéshozókat elszámoltathatóvá tegyék; úgy véli, hogy az EMU feletti parlamenti 
felügyeletet meg kell osztani a nemzeti és az európai szint között, és kitart amellett, hogy 
a feladatokat azon a szinten kell ellátni, amelyen a határozathozatal vagy végrehajtás 
történik, oly módon, hogy a nemzeti parlamentek a nemzeti kormányok, az Európai 
Parlament pedig az európai végrehajtó szervek ellenőrzését látják el; úgy véli, hogy 
kizárólag ilyen módon biztosítható a döntéshozatal fokozott elszámoltathatósága; úgy véli, 
hogy e fokozott legitimáció nemzeti reformprogramok és lehetséges konvergencia-
partnerségek nemzeti parlamentek általi elfogadásának meghatározása, valamint 
együttdöntési eljárással, konvergencia-iránymutatások formájában elfogadott európai 
politikai orientációk elfogadása révén biztosítható, amely egy olyan új uniós jogi aktus, 
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amely nagyon kevés prioritást határoz meg egy meghatározott időszakra, és amelyet az 
éves növekedési jelentés és az országspecifikus ajánlások elfogadásakor fel lehet 
használni; hangsúlyozza, hogy az ilyen együttműködés nem tekinthető egy új, vegyes 
parlamenti szerv létrehozásának, ami nem lenne hatékony és demokratikus, továbbá 
alkotmányjogi szempontból jogszerűtlen is lenne; 

7. sajnálja, hogy elégtelen a nemzeti parlamentek kapacitása kormányaik uniós 
tevékenységének ellenőrzésére és befolyásolására; úgy véli, hogy a nemzeti 
parlamenteknek aktívabb szerepet kellene vállalniuk a politika alakításában kormányaik 
álláspontjának ellenőrzése és alakítása terén, még mielőtt azokat benyújtják a 
Bizottságnak;

8. hangsúlyozza, hogy a teljes demokratikus legitimitás és elszámoltathatóság biztosítása 
érdekében felül kell vizsgálni a segítségnyújtási programok jogi keretét, hogy valamennyi 
döntést a Bizottság felelőssége mellett, a Parlament teljes körű bevonásával hozzanak 
meg; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen rendszeres jelentést a Parlamentnek a tagállami 
programok végrehajtásának ellenőrzéséről hozott döntésekről; hangsúlyozza, hogy a 
Parlamentnek haladéktalanul nyomon kell követnie a trojka (EKB, Bizottság és IMF) 
szerepével és működésével összefüggő vizsgálatról szóló 2014. március 13-i 
állásfoglalását1 az euróövezeti program országai vonatkozásában, és az első vizsgálatból 
merítő és arra épülő új, különálló, kizárólag ezzel a kérdéssel foglalkozó állásfoglalást kell 
készítenie; 

9. úgy véli, hogy a nemzeti államháztartások hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében kiemelkedő fontosságú, hogy a Bizottság az Eurostattal közösen ellenőrizze az 
államháztartás minőségét, különösen azt, hogy a nemzeti költségvetések jövőorientáltak-e, 
és hogy a beruházási kiadásokat nagyobb mértékben ösztönözik-e, mint a fogyasztási 
kiadásokat; 

10. véleménye szerint a valódi GMU nem korlátozódhat egy szabályrendszerre, hanem az 
uniós költségvetés részeként, meghatározott saját forrásokon alapuló költségvetési 
kapacitást is megkövetel, amelynek a fenntartható növekedést és a társadalmi kohéziót 
kell támogatnia, orvosolva a közvetlenül a monetáris unióhoz kapcsolódó strukturális 
divergenciákat és pénzügyi vészhelyzeteket, amennyiben strukturális reformokra van 
szükség; 

11. úgy véli, hogy figyelembe kell venni a GMU szociális dimenzióját, és emlékeztet, hogy az 
EUMSZ 9. cikke szerint „politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során 
az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő 
szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre … vonatkozó 
követelményeket”; emlékeztet továbbá, hogy az EUSZ 3. cikke szerint „az Unió a magas 
versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális 
piacgazdaságon alapul”; úgy véli, hogy az emberi méltóság alapelve szerint, amely a 
Szerződésben is szerepel, az emberi erőforrásokat nem szabad elpazarolni, és azokat a 
versenyképesség alapvető összetevőjének kell tekinteni;  felszólít a szociális jogok és a 
belső piaci szabadságjogok egyenlő kezelésére a jogszabályi hierarchiában;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0239.
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12. kéri, hogy a négy intézmény elnökei készítsenek egy ambiciózus útitervet, amely vázolja 
az euróövezet, az EU és polgárai számára a lehető legjobb jövő biztosításához szükséges 
jogalkotási és intézményi fejlődést; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek teljes mértékben 
ki kell vennie részét a soron következő vitákból és döntésekből a plenáris ülésen 
elfogadott állásfoglalás révén, amely alapul kell szolgáljon az elnök útitervhez való 
hozzájárulásához, amint azt a 2015. február 12-i, nem hivatalos európai tanácsi ülésre 
készített elemző feljegyzés 1. lábjegyzete megállapítja (A következő lépések előkészítése 
az euróövezet jobb irányításához): „az Európai Bizottság elnöke kifejezte azon szándékát, 
hogy jelentés elkészítése során az Európai Parlament elnökének munkájából meríteni 
kíván az észrevételeihez”;

13. úgy véli, hogy a valódi GMU-hoz szükség van a jogállamiság megerősítésére, amint az az 
EUSZ 2. cikke is kimondja; úgy véli, hogy a jogállamiság olyan intézményi rendszert 
jelent, amelyben a hatóságok is alá vannak vetve a jogszabályoknak és független 
igazságszolgáltatás biztosítja a jogalanyok egyenlőségét; úgy véli, hogy többek között e 
kérdés kell legyen az egyik prioritás, amellyel „Az Európai Unió intézményi felépítésével 
kapcsolatos lehetséges fejlemények és módosítások” című jelentés keretében foglalkozni 
kell, amelynek tartalmaznia kell a jogsértési eljárásokat és a Bizottság és a Tanács 
határozatainak megsemmisítése iránti kereseteket is; úgy véli, hogy az Európai Unió 
Bíróságának bevonása biztosíthatja a jogszabályok egységes, a tagállam méretétől 
független alkalmazását, , és a programokban részt vevő országokban védheti a polgárok és 
szervezeteik jogait; rögzíti, hogy az Európai Bíróság e szerepe nem vezet majd a 
gazdaságirányítási eljárások késedelméhez, mivel ezek az eljárások nem felfüggesztő 
hatályúak.
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