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A Parlament víziója Európa jövőjéről
 
Ha az EU szeretne hatékonyabb lenni és vissza akarja szerezni az állampolgárok
bizalmát, valamint ellenállóbbá tenné az euró övezetet, akkor sokkal jobban ki kell
használnia a Lisszaboni szerződésben rejlő lehetőségeket és alapvető belső reformokat
kell végrehajtania. Ez a fő üzenete annak a három, az EU jövőjével foglalkozó
állásfoglalásnak, amelyet csütörtökön fogadott el az Parlament.
 
Az első,  Mercedes Bresso (S&D,  Olaszország)  és  Elmar  Brok  (EPP,  Németország)  által
jegyzett  szöveg  a  Lisszaboni  szerződés  jobb  kihasználására  buzdít  és  többek  között  a
következő  javaslatokat  tartalmazza:
 

kétkamarás rendszert létrehozva alakítsák át a Tanácsot valós jogalkotó testületté, a
tanácsi jogalkotási formációi pedig az európai parlamenti bizottságokhoz hasonlóan
működjenek;
 
növelni  kellene a Bizottság elnökének függetlenségét  oly  módon,  hogy minden
tagállam mindkét  nemből  legalább három jelöltet  állít;
 
a jogalkotási folyamat felgyorsítására a Tanács, ahol csak a Szerződések engedik,
teljes egészében áttérne a minősített többségi szavazásra; 
a tagállamok védelmi politikájának összehangolása érdekében álljon fel a Védelmi
Miniszterek Tanácsa.
 

 
“Az Uniónak nincs szüksége populista  forradalomra.  Békére van szüksége és arra,  hogy
alkalmazkodni tudjon a változó idők követelményeihez. Meg kell  birkóznia a demokratikus
kihívásokkal,  szociális,  pénzügyi  és  ökológiai  védelmet  és  biztonságot  kell  nyújtania
állampolgárai  számára”  -  mondta  Mercedes  Bresso.
 
„Az emberek megoldásokat várnak az EU-tól és dühösek, mert nem látják azokat. A Lisszaboni
szerződés  számos  lehetőséget  kínál  arra,  hogy  az  Uniót  hatékonyabbá,  jobban
elszámoltathatóvá  és  átláthatóbbá  tegyük”  -  tette  hozzá  Elmar  Brok.
 
A szöveget 329 szavazattal 223 ellenében 83 tartózkodással fogadták el.
 
A szerződések ambiciózus reformja 
 
A Guy Verhofstadt (ALDE, Belgium) által jegyzett második állásfoglalás a Lisszaboni szerződés
gazdasági  kormányzással,  külpolitikával,  alapjogokkal  és  átláthatósággal  kapcsolatos
reformlehetőségeit  vizsgálja.  Javaslatai  közül  íme  néhány:

Sajtóközlemény
16-02-2017 - 13:35
Hivatkozási szám: 20170210IPR61812

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume DUCH GUILLOT
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

1 I 5

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1263/ELMAR_BROK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html


•

•

•

•

•

•

•

•

legyen az euró övezetnek saját uniós pénzügyminisztere, ruházzák fel a Bizottságot
a makrogazdasági,  költségvetési  és monetáris eszközöket ötvöző, euró övezeti
költségvetéssel  alátámasztott  közös uniós gazdaságpolitika  kidolgozásának és
megvalósításának feladatával;
 
legyen az Európai Parlamentnek egy székhelye;
 
csökkentsék az EU biztosok számát, az alelnökök számát kettőre redukálva;
 
a választók európai pártlistán keresztül  szavazhassanak közvetlenül az európai
politikai  pártok listavezetőire és egyben Bizottsági elnökjelöltjükre.
 

“Javaslataink azt foglalják keretbe, mitől működne jobban az Unió és nem propagálnak öncélú
integrációt. A kérdés az, hogyan tovább. Lehet az EU erős és tiszteletet parancsoló, egyúttal
minden nemzet számára demokratikus; ami azt illeti, az egyik nem létezik a másik nélkül” -
mondta Guy Verhofstadt.
 
A szöveget 283 szavazattal 269 ellenében 83 tartózkodással fogadták el.
 
Az euró övezet megerősítése 
 
A harmadik állásfoglalásban Reimer Böge (EPP, Németország) és Pervenche Berès (S&D,
Franciaország) jelentéstevők az euró zóna gazdaságainak közeledésére tesznek javaslatot,
valamint arra, miként legyen a zóna ellenállóbb a külső sokkhatással szemben. A konvergencia
érdekében a jelentéstevők külön, az euró zóna tagjai által biztosított költségvetést javasolnak.
Ennek értelmében
 

közös  fiskális  rendszerre  van  szükség,  amelynek  része  az  Európai  Stabilitási
Mechanizmus (ESM) és egy külön kiegészítő euró övezeti fiskális rendszer, amelyet
a tagok finanszíroznak;
 
az  ESM-et  olyan  európai  valutaalappá  kell  továbbfejleszteni,  amely  megfelelő
hitelnyújtási  és  -felvételi  kapacitással,  valamint  egyértelmű  megbízatással
rendelkezik  a  gazdasági  megrázkódtatások  kivédésére;
 
egy konvergencia kódexre van szükség, amely egy ötéves időszakban az adózásra,
a  munkaerőpiacra,  a  beruházásra,  a  termelékenységre,  a  szociális  kohézióra
vonatkozik;
 
a megújult gazdasági kormányzási keretében az Európai Parlamentnek és a nemzeti
parlamenteknek  megerősített  szerepet  kel l  vál lalniuk  a  demokrat ikus
elszámoltathatóság megerősítésében, ezzel együtt az euró csoport elnökének és a
gazdasági és pénzügyekért felelős biztos pozícióját egyesíteni lehetne.
 

“Az  euró  zóna  megerősítése  az  egész  EU  érdeke.  Javaslataink  tárgyalási  alapként
szolgálhatnak az európai intézményekkel folytatott megbeszélések során” - mondta Reimer
Böge jelentéstevő.
 
"Hatvan évvel a Római szerződés aláírása után újra kell éleszteni az alapító atyák szellemét. Az
euró övezeti költségvetés létrehozása egy jó irányba tett fontos lépés lenne és még sohasem
volt ilyen sürgető. A bajba került országok felé mutatott szolidaritás, a sokkhatások csillapítása
segíthetné a foglalkoztatást” - tette hozz Pervenche Berès.
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A szöveget 304 szavazattal 255 ellenében 68 tartózkodással fogadták el.
 
A fenti javaslatok az EU jövőjével kapcsolatos parlamenti álláspont tisztázását szolgáló csomag
részei a Római szerződés hatvanadik évfordulója idején. 
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalások
 
Magyar képviselői idézetek:
 
Ujhelyi István (S&D, MSZP):
 
A szélsőséges populisták, köztük a magyar kormánypártok vállaltan megtagadták az európai
értékeket, tetteikkel egyértelműen a szövetségi rendszer lebontásán dolgoznak. Mi, európai
demokraták az EU szétrombolása helyett felelős újraépítését, bölcs újraegyesítését akarjuk! A
„European ReUnion” című vitaanyag fontos célkitűzése egy olyan szociális Európa, amely az
embert  állítja  a  középpontba  és  nem hagyja,  hogy  a  fejlesztési  forrásokból  maffiaszerű
hálózatok  gyarapodjanak.
 
Szanyi Tibor (S&D, MSZP):
 
Az  EU  megkezdte  a  reformokra  való  felkészülést,  amelynek  legfontosabb  eleme  a
„különutasság” elutasítása. Az Unió előtt álló jelentős kihívásokkal a tagállamok önmagukban
nem tudnak megküzdeni, az orbáni nacionalista, populista politika követése pedig csak még
súlyosabb  károkat  okoz.  Így  az  Orbán  kormány  számíthat  rá,  hogy  az  uniós  jogok  és
kötelezettségek  közötti  mazsolázás  végleg  véget  ér.
 
Molnár Csaba (S&D, DK):
 
Egyre többen emlegetnek kétsebességes Európát, amelyben a potyautasoknak nincs helye. Az
EU nem gyorsétterem, ahol csak eszünk, de a számlát másra hagyjuk. Az ilyen vendéget
egyszerűen kiteszik. Orbánnak köszönhetően mi is erre a sorsra juthatunk az EU-ban: miért is
lenne bárki velünk szolidáris, ha mi csak bankautomatának nézzük az EU-t? Ha lemaradunk,
kimaradunk, az Orbán történelmi bűne lesz.
 
Jávor Benedek (Zöldek, PM):
 
Miközben tagadhatatlanul szükség van az EU intézményi reformjára, a reformról szóló vita csak
pótcselekvés,  ha  nincsen  mögötte  politikai  akarat.  Jelenleg  a  tagállamok  sok  területen
elzárkóznak  a  közös  fellépéstől,  például  a  korrupció  elleni  harcban,  majd  ezt  követően
Brüsszelre mutogatnak, ha nem történik semmi. Ezt kell közösen megváltoztatnunk, ha Európa
globális súlyát szeretnénk megőrizni.
 
Balczó Zoltán (Független, Jobbik):
 
Az EU reformjára vonatkozó Verhofstadt-jelentés beismeri, hogy az EU nem tud eleget tenni
polgárai elvárásának. A szükségesnek tartott változtatás iránya a „Több Európa”, az integráció
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elmélyítése. A nemzeti önrendelkezés további elvonását szorgalmazza, vagyis azt az irányt,
amit az unió lakossága választásokon, legerőteljesebben a brit népszavazáson, elutasított. A
helyes  irány  az  Európai  Egyesült  Államok  kiépítése  helyett  a  Nemzetek  Európájának  a
megvalósítása.
 

Kapcsolatok 
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