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JAVASLATOK

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

A. mivel a Bizottság által 2014. november 28-án ismertetett éves növekedési jelentés három 
fő pillért határoz meg 2015-re – összehangolt beruházásélénkítés, a strukturális reformok 
iránti elkötelezettség megerősítése, valamint felelősségteljes költségvetési gazdálkodás –
és első alkalommal az európai költségvetési hozzájárulásra helyezi a hangsúlyt e pillérek 
megvalósításában;

B. mivel az Európai Stratégiai Beruházási Alapot létrehozó rendelet elfogadásával, a 
kohéziós alapokhoz kapcsolódó operatív programok elindításával, a 2007–2013-as 
időszakból származó, 2014-ben fel nem használt kötelezettségvállalási előirányzatok 
2015-re, 2016-ra és 2017-re történő átvitelével, valamint az európai ifjúsági 
kezdeményezés előfinanszírozásának növelésével az elmúlt szemeszterben az éves
növekedési jelentésben meghatározott számos célkitűzés teljesült;

C. mivel az európai költségvetés ezáltal bebizonyította hozzáadott értékét, ugyanakkor az 
európai politikai fellépés korlátaira is fény derült, mivel ez a költségvetés nem rendelkezik 
valódi saját forrásokkal, a GDP 1%-a alatt marad és 7 éves keret közé van szorítva;

1. üdvözli az öt elnök „Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése” című 
jelentésének ismertetését, de sajnálja a megvalósítására előirányzott ütemezés és a görög 
válság súlyossága közötti ellentmondást;

2. üdvözli az európai szemeszter egyszerűsítése és megerősítése érdekében hozott 
intézkedéseket: a prioritások újbóli hangsúlyozása, kevesebb dokumentum és több idő a 
megbeszélésekre, megnövekedett politikai dimenzió és a nemzeti hatóságok jobb 
részvétele;

3. üdvözli a parlamenti ellenőrzés megerősítése terén tett javaslatokat, nevezetesen az 
Európai Parlament struktúráinak az egységes pénz sajátosságához való esetleges 
igazítását;

4. helyesli a kormányközi eszközöknek – mint a stabilitásról, a koordinációról és az 
irányításról szóló szerződés és az európai stabilitási mechanizmus – az Unió elsődleges 
jogába történő integrálására vonatkozó felhívást, ami így véget vet a demokratikus 
legitimitás deficitjének;

5. örül az euróövezeten belüli költségvetési stabilitási mechanizmus érdekében indított új 
elképzeléseknek, ami beindítja egy európai kincstár körvonalazódását; utal arra, hogy az e 
témában 2017 tavaszára meghirdetett fehér könyv megjelenése egybeesik a többéves 
pénzügyi keret félidős felülvizsgálatával; e tekintetben emlékeztet azon igényére, mely 
szerint egy ilyen finanszírozásnak vagy kiegészítő eszköznek a Parlament költségvetési 
ellenőrzési területének szerves részét kell képeznie, és a finanszírozásnak meg kell 
haladnia a 2014–2020-ra vonatkozó többéves pénzügyi keret felső határát; megismétli azt 
is, hogy fontosnak tartja a saját források új rendszerének felállítását, amelynek az uniós 
finanszírozás valós reformjához kellene vezetnie, a polgárok adóterheinek növelése 
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nélkül;

6. üdvözli az Európai Stratégiai Beruházási Alapot létrehozó rendelet elfogadását és 
hangsúlyozza a Parlament szerepét a Horizont 2020 programból és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből való átcsoportosítások minimálisra csökkentésében;

7. döntő fontosságúnak tartja e beruházási terv sikerét, következésképpen a legnagyobb 
gondossággal fog hozzáfogni annak megvalósításához, nevezetesen a beruházási kiadások 
és az államadósságok dekonszolidációjának megelőzése érdekében.


