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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a makrogazdasági jogalkotási keret felülvizsgálatáról az európai reálgazdaságra 
gyakorolt hatás fokozása, valamint a döntéshozatal és a demokratikus ellenőrzés 
átláthatóbbá tétele érdekében
(2020/2075(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló, 1957-ben Rómában 
aláírt szerződésre,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), különösen annak 
121., 122., 126. és 136. cikkére, valamint 12. jegyzőkönyvére,

– tekintettel a „Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: a szükséges intézkedésekre és 
kezdeményezésekre irányuló ajánlások (félidős jelentés)”1 című, 2010. október 20-i, 
valamint a „Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: a szükséges intézkedésekre és 
kezdeményezésekre irányuló ajánlások”2 című, 2011. július 6-i állásfoglalására,

– tekintettel a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről 
szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló, 
2011. november 16-i 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli 
kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2011. november 16-i 
1174/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 2011. november 16-i 1175/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre6,

– tekintettel a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló, 
2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre7,

– tekintettel a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és 
pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 8-i 

1 HL C 70E., 2012.3.8., 19. o.
2 HL C 33E., 2013.2.5., 140. o.
3 HL L 306., 2011.11.23., 41. o.
4 HL L 306., 2011.11.23., 1. o.
5 HL L 306., 2011.11.23., 8. o.
6 HL L 306., 2011.11.23., 12. o.
7 HL L 306., 2011.11.23., 25. o.
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1177/2011/EU tanácsi rendeletre8,

– tekintettel a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerősítéséről szóló, 2013. május 21-i 472/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre9,

– tekintettel a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az 
euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös 
rendelkezésekről szóló, 2013. május 21-i 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre10,

– tekintettel „A gazdasági kormányzás keretének felülvizsgálatáról: mérleg és főbb 
kérdések” című, 2015. június 24-i állásfoglalására11,

– tekintettel „A Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos szabályai által biztosított 
rugalmasság legjobb kihasználása” című, 2015. február 10-i bizottsági közleményre 
(COM(2015)0012/2),

– tekintettel a négy elnök „A cél a valódi gazdasági és monetáris unió” című, 2012. 
december 5-i jelentésére, az öt elnök „Az európai gazdasági és monetáris unió 
kiteljesítése” című, 2015. június 22-i jelentésére, az Európa jövőjéről szóló, 2017. 
március 1-jei bizottsági fehér könyvre, valamint a gazdasági és monetáris unió 
elmélyítéséről szóló, 2017. május 31-i bizottsági vitaanyagra,

– tekintettel az Európai Számvevőszék makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére 
szolgáló eljárás ellenőrzéséről szóló, 3/2018. sz. különjelentésére,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására12,

– tekintettel „A gazdasági kormányzás felülvizsgálata” című, 2020. február 5-i bizottsági 
közleményre (COM(2020)0055),

– tekintettel „A Covid19-járvány nyomán hozott koordinált gazdasági 
válaszintézkedések” című, 2020. március 13-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0112),

– tekintettel a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának 
alkalmazásáról szóló, 2020. március 20-i bizottsági közleményre (COM(2020)0123),

– tekintettel az „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért” 

8 HL L 306., 2011.11.23., 33. o.
9 HL L 140., 2013.5.27., 1. o.
10 HL L 140., 2013.5.27., 11. o.
11 HL C 407., 2016.11.4., 86. o.
12 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
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című, 2020. május 27-i bizottsági közleményre (COM(2020)0456),

– tekintettel az „Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja” című, 2020. 
május 27-i bizottsági közleményre (COM(2020)0442),

– tekintettel a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás támogatására szolgáló Európai 
Uniós Helyreállítási Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2020. 
május 28-i bizottsági javaslatra (COM(2020)0441),

– tekintettel a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint 
az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre13,

– tekintettel az Európai Számvevőszék „Európai szemeszter: az országspecifikus 
ajánlások fontos kérdésekkel foglalkoznak, de végrehajtásuk még nem megfelelő” című, 
16/2020. sz. különjelentésére,

– tekintettel az uniós költségvetési szabályoknak az Európai Költségvetési Tanács általi, a 
hatos és kettes jogalkotási csomagra összpontosító, 2019. szeptember 11-i értékelésére, 
az Európai Költségvetési Tanács 2019. október 29-i éves jelentésére, az Európai 
Költségvetési Tanács Covid19-ről szóló 2020. március 24-i nyilatkozatára, az Európai 
Költségvetési Tanácsnak az euróövezet számára 2021-ben megfelelő költségvetési 
irányvonalról szóló, 2020. július 1-jei értékelésére, valamint az Európai Költségvetési 
Tanács 2020. évre vonatkozó, 2020. október 20-i éves jelentésére,

– tekintettel az Európai Tanácsnak a többéves pénzügyi keretről és a Next Generation EU 
helyreállítási eszközről, a Covid19-ről, az éghajlatváltozásról, a biztonságról és a 
külkapcsolatokról szóló, 2020. december 11-i következtetéseire,

– tekintettel a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről 
és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról, 
többek között az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. 
december 16-i intézményközi megállapodásra14,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására15,

– tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről 
szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására16,

– tekintettel a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi 
kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) 
létrehozásáról szóló, 2020. május 19-i (EU) 2020/672 tanácsi rendeletre17,

13 HL L 198., 2020.6.22, 13. o.
14 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0358.
15 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
16 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124.
17 HL L 159., 2020.5.20., 1. o.
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– tekintettel az Európai Tanács 2020. július 21-i következtetéseire,

– tekintettel az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésének 
következtetéseiről szóló, 2020. július 23-i állásfoglalására18,

– tekintettel a Bizottság 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégiájára (2020. 
szeptember 17.) (COM(2020)0575),

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozat 
tervezetéről szóló, 2020. szeptember 16-i álláspontjára19,

– tekintettel a „Fenntartható Európa beruházási terv – a zöld megállapodás 
finanszírozásának módja” című, 2020. november 13-i állásfoglalására20,

– tekintettel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 
2021. február 12-i (EU) 2018/241 európai parlamenti és tanácsi irányelvre21,

– tekintettel a Bizottság 2021 telére vonatkozó, 2021. februárban kiadott európai 
gazdasági előrejelzésére (144. sz. intézményi dokumentum),

– tekintettel az „Egy évvel a Covid19-járvány kitörése után: a fiskális politikai válasz” 
című, 2021. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2021)0105),

– tekintettel „A gazdasági kormányzás felülvizsgálata – Jelentés az 1173/2011/EU, 
1174/2011/EU, 1175/2011/EU, 1176/2011/EU, 1177/2011/EU, 472/2013/EU és 
473/2013/EU rendeletek alkalmazásáról és a 2011/85/EU tanácsi irányelv 
megfelelőségéről” című, 2020. február 5-i bizottsági közleményre (COM(2020)0055),

– tekintettel a Bizottság 2021 tavaszára vonatkozó, 2021. májusban kiadott európai 
gazdasági előrejelzésére (149. sz. intézményi dokumentum),

– tekintettel a Bizottság 2021. június 2-i, a „2021. évi gazdaságpolitikai koordináció: a 
Covid19 leküzdése, a helyreállítás támogatása és gazdaságunk korszerűsítése” című 
közleményére (COM(2021)0500),

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi 
Bizottság véleményére (A9-0212/2021),

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére,

A. mivel az elmúlt 30 évben a gazdasági kormányzási keret számos változáson ment 
keresztül tervezési és végrehajtási hibáinak kiküszöbölése érdekében, valamint azért, 
hogy hozzáigazítsák az új gazdasági kihívásokhoz;

B. mivel a jelenlegi irányítási keret nem mentes a fogalmi és gyakorlati hiányosságoktól, 
amelyek következtében túlságosan bonyolultak a szabályok, gyenge a végrehajtás, nincs 

18 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0206.
19 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220.
20 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0305.
21 HL L 57., 2021.2.18, 17. o.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_HU.html


RR\1234847HU.docx 7/36 PE689.500v02-00

HU

kellő felelősségvállalás, sem szimmetrikus anticiklikus politikák folytatására irányuló 
ösztönzők; mivel a jelenlegi keret nem tudta csökkenteni az Unión belüli 
különbségeket, és nem tudta megvédeni vagy ösztönözni a növekedést ösztönző állami 
beruházásokat;

C. mivel a pénzügyi világválságot követően a GMU egymást követő reformjai a 
kockázatcsökkentésre összpontosítottak, de nem vezettek be kockázatmegosztási 
elemeket;

D. mivel a makrogazdasági kiigazítási programokat a nemzeti felelősségvállalás hiánya 
jellemezte, és azok megsértették a végrehajtó országok társadalmi szövetét;

E. mivel 2015-ben a Bizottság útmutatást fogadott el arra vonatkozóan, hogy miként lehet 
a legjobban kihasználni a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályai által biztosított 
rugalmasságot a strukturális reformok, a beruházás és a felelősségteljes költségvetési 
gazdálkodás közötti kapcsolat megerősítésére;

F. mivel az Európai Unió számos hosszú távú kihívással néz szembe, a népegészségügyi 
válságtól kezdve az éghajlati válságon át az állami infrastruktúrába való beruházások 
hiányáig, amelyek elmélyítik a társadalmi-gazdasági különbségeket;

G. mivel a párhuzamosan zajló átmenetek jelentette kihívás további közberuházásokat 
igényel, amelyeket a jelenlegi költségvetési keret akadályoz; mivel mind a köz-, mind a 
magánszektorbeli beruházások már a válság előtt is elégtelenek voltak a példátlanul 
alacsony kamatlábak ellenére;

H. mivel a bruttó állami beruházást csökkentették a pénzügyi és államadósság-válságot 
követően, sőt, számos tagállamban a nettó állami beruházás egyenlege negatív, ami azt 
jelenti, hogy a jelenlegi költségvetési keretrendszer túl recesszív konszolidációs 
intézkedésekhez vezet, valamint elősegíti a közberuházások visszaesését a költségvetési 
konszolidáció időszakaiban;

I. mivel jelentős beruházás-támogatási hiányok mutatkoznak, amelyeket kezelni kell: 
2030-ig évi 470 milliárd EUR hiányzik az uniós környezetvédelmi célkitűzések 
teljesítésére22, évi 142 milliárd EUR a szociális infrastruktúrára, például kórházakra 
vagy iskolákra23, valamint évi 190 milliárd EUR az állami tőkeállomány 
stabilizálására24;

J. mivel az államadósságok szintje már a világjárvány kezdetén is magas volt, és mivel a 
példa nélküli gazdasági recesszió, a világjárványra válaszul hozott példa nélküli nemzeti 
költségvetési intézkedések, valamint a fenntartható és inkluzív helyreállítás 
támogatásának szükségesség hatással lesz az államháztartásokra, aminek következtében 

22 Bizottság, SWD(2020)0098 – Európa helyreállítási szükségleteinek azonosítása, 2020.5.27., 14–16. o.
23 Ez a becslés csak az egészségügy és a tartós ápolás-gondozás (70 milliárd EUR), az oktatás és az élethosszig 
tartó tanulás (15 milliárd EUR), valamint a megfizethető lakhatás (57 milliárd EUR) kapcsán felmerülő 
szükségleteket veszi figyelembe. Forrás: Fransen, L., Bufalo, G., Reviglio, E., “Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe - Report of the High-Level Task Force on Financing Social Infrastructure in Europe” (A 
társadalmi infrastruktúra beruházásainak növelése Európában – az európai társadalmi infrastruktúra 
finanszírozásával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése), 2018, 116. o.
24 Bizottság, SWD(2020)0098 – Európa helyreállítási szükségleteinek azonosítása, 2020.5.27., 18–20. o.
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az Unió GDP-arányos államadóssága új csúcsot fog elérni, meghaladva a GDP 100%-
át;

K. mivel a környezeti25 és társadalmi fenntarthatóság nem választható el a hosszú távú 
költségvetési fenntarthatóságot érintő kockázatoktól;

L. mivel a világjárvány példa nélküli külső sokkhatást okoz, hatalmas aszimmetrikus 
hatásokkal, negatívan befolyásolva az uniós gazdasági kilátásokat, valamint elmélyítve 
a tagállamok közötti különbségeket;

M. mivel a világjárvány felerősítette a már meglévő egyenlőtlenségeket és a szegénységet, 
valamint rámutatott az európai szociális modell és az általa nyújtott szociális védőhálók 
fontosságára;

N. mivel Európában a gazdasági előrejelzések2627 többsebességes, nem teljes mértékű és 
egyenetlen helyreállítást jósolnak; mivel a vakcinázási kampányok felgyorsulóban 
vannak, és jelentős a kockázata az országok, ágazatok és társadalmi szegmensek közötti 
különbségek kialakulásának és az egyenlőtlenségek súlyosbodásának, különösen a fiatal 
munkavállalók, a nők és az alacsony képzettségű munkavállalók tekintetében;

O. mivel egyes tagállamok esetében továbbra is fennáll a hosszú távú gazdasági károk 
kockázata, és ezért a támogatások visszavonását olyan intézkedésekkel kell kiegészíteni, 
amelyek – például átképzési és szakképzési programok révén – megkönnyítik a 
munkahelyteremtést és a munkaerő átcsoportosítását, valamint szükség esetén 
jövedelemtámogatást kell biztosítani;

P. mivel a geopolitikai kockázatok hatással lehetnek az államadósság fenntarthatóságára;

Q. mivel a diszkrecionális költségvetési támogatás mérete és összetétele tagállamonként 
eltért, egyértelmű pozitív összefüggéssel a költségvetési mozgástér és a szakpolitikai 
válaszlépések mérete között, amely aszimmetrikus válaszhoz vezet, emellett növelheti 
az egyenlőtlen versenyfeltételek kialakulásának kockázatát a belső piacon és további 
különbségeket idézhet elő a helyreállítás sebességében;

R. mivel az Unió válságreagálása28 megerősítette a GMU-t, és ezidáig sikerült bizalmat 
teremtenie és megszelídítenie a pénzügyi piacok volatilitását; hangsúlyozza e 
tekintetben az uniós kötvények kibocsátásának fontosságát;

S. mivel 2020-ban a Bizottság nyilvános konzultációt kezdett a gazdasági kormányzási 
keret hatékonyságának értékeléséről, amelyet a Covid19-világjárvány kitörése 

25 Extreme disasters tend to lower economic output (A szélsőséges katasztrófák általában csökkentik a gazdasági 
teljesítményt, Botzen, Deschenes és Sanders, 2019); az IMF előrejelzése szerint az időjárással kapcsolatos 
jelentős katasztrófák negatív hatással lehetnek az egy főre jutó GDP-re, valamint a nagy természeti katasztrófák 
kezelésére jobban felkészült országok könnyebben enyhíthetik ezt a hatást.
26 A Bizottság 2021. tavaszi gazdasági előrejelzései szerint 2020-ban az EU-ban a GDP 6,1%-kal, az 
euróövezetben pedig 6,6%-kal csökkent. A GDP növekedése rövid távon várhatóan csak lassan fog helyreállni: 
az EU-ra vetítve 2021-ben 4,2%-os, 2022-ben 4,4%-os, az euróövezetre vetítve 2021-ben 4,3%-os, 2022-ben 
pedig 4,4%-os növekedés várható.
27 World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries, (Világgazdasági kilátások: az eltérő 
helyreállítások kezelése) IMF (2021. április)
28 Különösen a helyreállítási csomagon és a SURE eszközön keresztül.
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megszakított;

1. felszólítja a Bizottságot, hogy indítsa újra az európai gazdasági kormányzási keret 
felülvizsgálatáról szóló nyilvános vitát, és annak eredményei alapján terjesszen elő 
átfogó és előretekintő jogalkotási javaslatokat; megjegyzi, hogy a gazdasági 
kormányzási keret felülvizsgálatának folyamatát a világjárvány megszakította;

A fenntartható és inkluzív helyreállítást célzó költségvetési politika

2. üdvözli a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési rendelkezésének 
aktiválását, amit teljes mértékben indokol a világjárvány gazdasági és társadalmi hatása; 
megjegyzi, hogy az általános mentesítési rendelkezés nem függeszti fel a Stabilitási és 
Növekedési Paktum eljárásait, és elismeri, hogy ez lehetővé teszi a Bizottság és a 
Tanács számára, hogy a Paktum keretében megtegyék a szükséges szakpolitikai 
koordinációs intézkedéseket, miközben eltérnek a rendes körülmények között 
alkalmazandó költségvetési követelményektől; kiemeli, hogy az általános mentesítési 
rendelkezés lehetővé tette a tagállamok számára, hogy nagyon jelentős kiadási és 
bevételi intézkedéseket fogadjanak el a világjárvány gazdasági és társadalmi hatásának 
minimalizálása érdekében, és hogy a költségvetési támogatást fokozatosan kell 
megszüntetni a helyreállítás fenntartására és a gazdasági és társadalmi reziliencia 
megerősítésére irányuló tagállami erőfeszítések támogatása érdekében; megjegyzi, hogy 
a jelenlegi gazdasági kormányzási keret kellő mértékű rugalmasságot nyújt a Covid19-
válságra adott összehangolt szakpolitikai válaszhoz;

3. üdvözli a Bizottság 2021. március 3-i közleményét, amelyben kifejti az általános 
mentesítési rendelkezés deaktiválásával vagy aktiválásának folytatólagos fenntartásával 
kapcsolatos megfontolásait; megjegyzi, hogy figyelembe kell venni a gazdaság 
állapotának elsősorban mennyiségi kritériumokon alapuló általános értékelését; egyetért 
azzal, hogy a fő kritériumnak az EU vagy az euróövezet gazdasági aktivitásának a 
válság előtti állapothoz viszonyított szintjét kell tekinteni; hangsúlyozza azonban e 
tekintetben, hogy figyelembe kell venni az EU-ban és az euróövezetben az 
egészségügyi, társadalmi és gazdasági helyzet alakulását is; üdvözli a Bizottság 
gazdaságpolitikai koordinációról szóló, 2021. június 2-i közleményét29, amely arról 
tájékoztat, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési 
rendelkezésének alkalmazása 2022-ben is folytatódik, ám 2023-tól várhatóan 
megszűnik;

4. úgy véli, hogy a gazdasági kormányzási keret felülvizsgálatára kihívásokkal teli 
helyzetben kerül sor, melyet az alacsony kamatlábak, a példátlan adósságörökség, 
valamint egy olyan nagy költségvetési helyreállítási csomag végrehajtása jellemez, 
amely uniós adósságokból finanszírozott vissza nem térítendő támogatásokat és 
hiteleket foglal magában;

5. úgy véli, hogy szükség van az uniós gazdasági kormányzási keret felülvizsgálatára; 
egyetért az Európai Költségvetési Tanáccsal (EFB) abban, hogy lehetőleg az általános 
mentesítési rendelkezés deaktiválása előtt ki kell rajzolódnia a felülvizsgált 

29 A Bizottság „2021. évi gazdaságpolitikai koordináció: a Covid19 leküzdése, a helyreállítás támogatása és 
gazdaságunk korszerűsítése” című közleménye, Brüsszel 2021. június 2., COM(2021)0500.
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költségvetési keret felé mutató egyértelmű pályának;

6. tudatában van annak, hogy ha a felülvizsgálat csak az általános mentesítési rendelkezés 
deaktiválását követően kezdődik el, a folyamat nehezebb, vitákkal terhelt és megosztó 
lehet; ezért úgy véli, hogy a gazdasági kormányzási keret felülvizsgálatának 
megvitatását már az előtt el kell kezdeni, hogy felmerülne a költségvetési 
követelményekhez való visszatérés lehetősége;

7. megjegyzi, hogy jelen körülmények között a jelenlegi költségvetési keretrendszer 
alkalmazása – különös tekintettel a kiigazítási pályákra – az államadósság 
csökkentésének jelentős felgyorsulásához vezetne, ami veszélyeztetheti a gazdaságok 
helyreállítási pályáját, és potenciálisan gyengítheti a szabályok tiszteletben tartása 
melletti tagállami elköteleződést;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy az általános mentesítési rendelkezés aktiválásának 
időszakában nyújtson egyértelmű költségvetés-politikai iránymutatásokat a tagállamok 
számára, amelyek célja a prudens középtávú költségvetési pozíció elérése és a 
költségvetés középtávú fenntarthatóságának biztosítása; az általános mentesítési 
rendelkezés deaktiválását követően, és amíg a felülvizsgált keret még nem áll 
rendelkezésre, felszólít a jelenlegi gazdasági kormányzási keret által biztosított 
valamennyi meglévő rugalmassági mechanizmus, például a „rendkívüli eseményekre 
vonatkozó rendelkezés” országspecifikus alkalmazására az elhamarkodott költségvetési 
konszolidáció megelőzése és a hosszú távú károk kockázatának csökkentése érdekében;

9. úgy véli, hogy a gazdasági mutatókat és a kiigazítási pályákat óvatosan kell 
végrehajtani, ezért kéri a vademecum és a Stabilitási és Növekedési Paktum magatartási 
kódexének felülvizsgálatát; hangsúlyozza, hogy a költségvetési iránymutatás nem 
ösztönözhet prociklikus magatartásformákat, elő kell mozdítania a felfelé irányuló 
konvergenciát, erősítenie kell a fenntartható, inkluzív, zöld és digitális helyreállítást, az 
európai zöld megállapodáshoz és a szociális jogok európai pillérének végrehajtásához 
való hozzájárulás révén, figyelembe kell vennie a tagállamok eltérő helyzetét, valamint 
ellensúlyoznia kell a makrogazdasági egyensúlyhiányokat;

10. úgy véli, hogy a Next Generation EU által nyújtott hiteleket nemzeti adósságként kell 
nyilvántartani; felszólítja a Bizottságot, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum 
végrehajtási iránymutatásainak aktualizálása során a Next Generation EU által nyújtott 
hitelekből finanszírozott kiadásokat ugyanolyan elbánásban részesítse, mint az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot (ESBA) a rugalmasságról szóló bizottsági közleménnyel 
összefüggésben;

11. továbbra is expanzív költségvetési irányvonalat szorgalmaz mindaddig, amíg az 
szükséges a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás támogatásához és a gazdaságokat 
zöldebbé, digitálisabbá és inkluzívabbá tevő, átalakító erejű változások ösztönzéséhez, 
miközben középtávon biztosítja a költségvetés fenntarthatóságát; óva int a támogatások 
idő előtti megvonásától, és egyetért a Bizottság azon javaslatával, hogy a költségvetési 
politikának agilisnak kell maradnia és igazodnia kell a helyzet diktálta változó 
feltételekhez; úgy véli, hogy a költségvetési támogatási intézkedéseknek a helyreállítás 
előrehaladtával célzottabbá kell válniuk; támogatja az olyan szakpolitikákat, amelyek a 
világjárvány aktuális állásához, a gazdasági helyreállítás pályájához, valamint az 
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országok egyéni körülményeihez igazodnak;

12. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a tagállamok dolgozzanak ki hiteles 
kilépési stratégiákat a válsággal összefüggő intézkedésekből, anélkül, hogy korlátoznák 
a jövőbeli költségvetési pályát;

13. megjegyzi, hogy a világjárvány miatt fennáll a tőkefelhalmozás és a munkaerőpiac 
hosszú távú károsodásának kockázata, ami visszatarthatja a gazdaságot; rámutat, hogy a 
helyreállítás vélhetően egyenetlen ütemű lesz, és a költségvetési politikának korlátoznia 
kell a maradandó hatásokat és csökkentenie kell az egyenlőtlenségeket azáltal, hogy a 
gazdaság és társadalom azon részeit támogatja, amelyek az eltérések nagyobb 
kockázatának vannak kitéve;

14. felszólítja a tagállamokat, hogy a jó minőségű költségvetési támogatást építsék be 
hiteles középtávú keretekbe, és készítsenek szilárd középtávú államháztartási terveket 
annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben expanziós költségvetési intézkedésekre 
van szükség, azokat növekedésbarát és inkluzív intézkedésekkel támogassák, továbbá a 
költségvetési politikai anticiklikus szerepének biztosítása érdekében, szem előtt tartva, 
hogy a szükséghelyzeti költségvetési intézkedések átmenetiek, korlátozottak, és a 
középtávú költségvetési fenntarthatóság biztosítását célozzák; felszólítja a tagállamokat, 
hogy szükség szerint kövessék nyomon a költségvetési kockázatokat, többek között a 
függő kötelezettségeket; emlékeztet a fenntarthatósághoz kapcsolódó költségvetési 
kockázatok nyomon követésének növekvő fontosságára; megjegyzi, hogy az 
államháztartási gazdálkodás ilyen bevált gyakorlatai növelik az átláthatóságot és 
elszámoltathatóságot;

15. üdvözli az uniós intézmények és a tagállamok azonnali és összehangolt 
gazdaságpolitikai válaszintézkedéseit, amelyek célja a vállalati fizetésképtelenségek 
száma és a munkanélküliség jelentős növekedésének elkerülése; javasolja, hogy az 
általános támogatást fokozatosan a vállalati nehézségek és károk kockázatának 
csökkentésére irányuló célzottabb programokkal váltsák fel; javasolja, hogy az állami 
támogatást csak a hosszú távon életképes vállalatokra összpontosítsák, az EU zöld és 
digitális menetrendjének fényében;

16. megjegyzi, hogy a tagállami szintű költségvetési irányvonal és makrogazdasági keret 
gyakran ösztönzött prociklikus költségvetési politikákat, mind a kedvező, mind a 
kedvezőtlen időszakokban, azaz nem képeztek elegendő tartalékot egyes időszakokban, 
máskor pedig nem használták ki kellőképpen a rendelkezésre álló költségvetési 
mozgásteret; megjegyzi továbbá, hogy a költségvetési mozgástérrel rendelkező 
tagállamok hamarabb és gyorsabb ütemben tudtak költségvetési ösztönző csomagokat 
mozgósítani, ehhez kapcsolódó hitelfelvételi költségek nélkül, ami hozzájárult a 
világjárvány negatív társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítéséhez;

17. hangsúlyozza a költségvetési politikák szerepét annak érdekében, hogy a tagállamok 
egyaránt képesek legyenek biztosítani egyrészt a fenntartható, zöld, digitális és inkluzív 
helyreállítást, másrészt fenntartható költségvetési politikákat és az államadósság hosszú 
távú fenntarthatóságát;

18. úgy véli, hogy a közös európai költségvetési válasz (Next Generation EU) 
nélkülözhetetlen a helyreállításhoz; kéri a helyreállítási eszközből származó források 
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gyors és hatékony felhasználását a megállapított kritériumok teljes körű tiszteletben 
tartása mellett, amely Unió-szerte fontos szerepet játszik majd a fenntartható és inkluzív 
gazdasági helyreállítás támogatásában, valamint a termelékenység és a beruházások 
ösztönzésében;

A magkorgazdasági jogszabályi keret értékelése

19. hangsúlyozza a monetáris és költségvetési politikák közötti belső kölcsönhatást, 
miközben teljes mértékben tiszteletben tartja az EKB megbízatását, függetlenségét és 
demokratikus legitimitását; megállapítja, hogy e két, megfelelően és felelősségteljesen 
alkalmazott szakpolitika sikerrel biztosította a Covid19 utáni gazdaságok számára a 
szükséges támogatást, a monetáris politika a kedvező finanszírozási feltételek 
fenntartásával, a költségvetési politika pedig a vállalatok, a munkavállalók és az 
emberek támogatásával, bizonyítva, hogy e politikák készen állnak a válságra való 
reagálásra; úgy véli, hogy el kell kerülni a költségvetési intézkedések elhamarkodott 
visszavonását is, mivel az a gazdaságélénkítési program nyújtotta ösztönzéssel 
ellentétes hatást fejthet ki;

20. hangsúlyozza, hogy az elmúlt évek és válságok során a monetáris politika hordozta a 
stabilizáció fő terhét; megjegyzi, hogy a világjárvány okozta válság megmutatta, hogy a 
stabilizáció terhét nem lehet kizárólag a monetáris politikára hárítani, és hogy a 
költségvetési politikának erőteljesebb szerepet kell játszania; bár a jelenlegi laza 
monetáris feltételek támogatják a gazdaság válságból való kilábalását, óva int a laza 
monetáris politikai irányvonalra és az államadósság rendkívül alacsony költségeire való 
túlzott hagyatkozástól;

21. hangsúlyozza, hogy a nemzeti költségvetési politikák az uniós politikákkal együtt fontos 
szerepet fognak játszani az Európai Unió által az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelem terén vállalt kötelezettségek és feladatok teljesítésében;

22. hangsúlyozza, hogy vannak olyan strukturális tényezők, mint az idősödés, a növekvő 
megtakarítások, az alacsony infláció, a beruházási hajlandóság és a termelékenység 
lassulása, amelyek közép- és hosszú távon alacsonyan tarthatják a reálkamatokat; úgy 
véli, hogy a makrogazdasági politikáknak foglalkozniuk kell a tartós stagnálás 
kockázata mögött meghúzódó tényezőkkel, a fenntartható növekedést és a 
termelékenységet serkentő, kiegyensúlyozott és társadalmilag igazságos reformok 
révén; emlékeztet arra, hogy a tartós stagnálás tipikus jellemzői egyebek mellett a 
munkavállalók számának csökkenése, a kereslet alacsony szintje, a túlzott 
megtakarítások és a befektetések alacsony szintje;

23. hangsúlyozza, hogy készen kell állni kevésbé pozitív forgatókönyvekre is; megjegyzi, 
hogy a Covid19 okozta sokkhatás növelte a megtakarításokat, és egyes beruházási 
döntéseket elhalasztottak; rámutat arra, hogy a korlátozások enyhítését és a gazdaság 
fellendülését követően a magasabb inflációs várakozások miatt emelkedhetnek a 
kamatlábak; hangsúlyozza, hogy a további tőke mozgósítása érdekében fontos az állami 
és magánberuházások előmozdítása, különösen az uniós helyreállítási erőfeszítések 
keretében; hangsúlyozza, hogy a növekedés szempontjából nemcsak a beruházások 
szintje számít, hanem a beruházási programok kidolgozása, minősége és végrehajtása is; 
megjegyzi, hogy a legutóbbi válság során jelentősen visszaestek a beruházások, és 
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hangsúlyozza a gazdasági fellendülés fontosságát a beruházások jövedelmezőségének 
növelése szempontjából;

24. úgy véli, hogy egy megfelelő és hiteles gazdasági kormányzási keret a fenntartható 
költségvetési politikák szükséges feltétele, az adósság- és hiánypályák biztosítják az 
adósságcsökkentés realisztikus útvonalait a hosszú távú, fenntartható és inkluzív 
növekedés előmozdítása révén, ugyanakkor kedvező finanszírozási feltételeket 
biztosítva, különösen hosszú távon; úgy véli továbbá, hogy a keretnek olyan elemeket is 
magában kell foglalnia, amelyek célja a prociklikus politikák elkerülése és elegendő 
tartalék képzése a kedvező időszakokban, amely szükség esetén rövid távú 
makrostabilizáció céljából mozgósítható, valamint a jobb és átlátható kormányzás 
biztosítása, amely a gazdaságot az emberek szolgálatába állítja;

Átfogó államadósság-fenntarthatósági elemzés

25. megállapítja, hogy az államadósság-szintek jelentősen emelkedtek, majdnem elérve az 
euróövezeti összesített GDP-arányos adósság 102%-át, és 2021-ben és 2022-ben ezek 
további növekedése várható, és hogy egyes tagállamok már jelentős visszamaradt 
adósságállományt halmoztak fel; megjegyzi, hogy a maastrichti kritériumok 
meghatározása óta a körülmények megváltoztak; hangsúlyozza ezért, hogy a gazdasági 
kormányzási keretet a jelenlegi gazdasági környezet kontextusában felül kell vizsgálni, 
és azt a meglévő keret tapasztalataira építve és a Szerződések maradéktalan tiszteletben 
tartása mellett a tényekre kell építeni és jövő szempontjait kell a középpontjába állítani;

26. úgy véli, hogy az Unió gazdasági kormányzási keretét felül kell vizsgálni annak 
érdekében is, hogy egyszerűbbé és végrehajthatóbbá tegyék az adósságra vonatkozó 
szabályokat, és hogy megfelelő köz- és magánberuházásokkal a hosszú távú gazdasági 
növekedést támogassa;

27. úgy véli, hogy a felülvizsgált gazdasági kormányzási keretnek meg kell vizsgálnia, hogy 
miként biztosítható az államadósság csökkentésének országspecifikus üteme, amely 
mellett biztosítható a hosszú távú költségvetési fenntarthatóság, valamint a fenntartható 
és inkluzív növekedés; kéri, hogy az adósságcélok megfelelően tükrözzék az új 
gazdasági realitást és az országspecifikus kihívásokat;

28. úgy véli, hogy az Európai biztonságos eszközök növelnék a pénzügyi stabilitást, 
javítanák a monetáris transzmissziós mechanizmust, és hozzájárulnának az euró 
nemzetközi szerepének erősítéséhez;

29. tudatában van annak, hogy a 2020-as és 2021-es nagyon magas költségvetési hiányok, 
valamint a névleges GDP-veszteség tükröződni fog az államadósság GDP-hez 
viszonyított arányában;

30. elismeri, hogy az alacsony kamatkörnyezet csökkenti a költségvetési politikára 
nehezedő nyomást az államadósság-szolgálat költségeinek csökkentése révén; 
ragaszkodik ahhoz, hogy az alacsony kamatlábak következményeit, a kamatkörnyezet 
lehetséges változását, valamint a lehetséges jövőbeli monetáris politikai intézkedéseket 
megfelelően vegyék figyelembe az államadósság középtávú fenntarthatóságának 
elemzése során; megjegyzi, hogy a tagállamok kockázati prémiumai emelkedhetnek, 
különösen a magas vagy növekvő adóssággal rendelkező országok esetében, és hogy ez 
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további nyomást gyakorolhat a költségvetési politikára és a gazdaságra;

31. hangsúlyozza, hogy az adósságszolgálati költségek a belátható jövőben valószínűleg 
alacsonyak maradnak – annak köszönhetően, hogy az adósságterhek nagy részét a 
hosszú lejárati idejű és néha negatív hozamú kötvények teszik ki –, és az elsődleges 
hiányt ellensúlyozhatják a kedvező kamat/növekedés különbözetek; megjegyzi, hogy az 
államadósság-szolgálat költségeinek jelenlegi kedvező szintje viszonylag gyorsan 
változhat, miközben a felhalmozott államadósság fenntartható csökkentése jelentősen 
hosszabb időt vesz igénybe; úgy véli, hogy az alacsony adósságszolgálati költség 
előnye, hogy lehetőséget kínál a magas adósságszint fenntartható szintre történő 
fokozatos csökkentésére, a potenciális növekedés fellendítésére és a gazdaság 
rezilienciájának növelésére;

32. rámutat, hogy a tagállamok növekedési üteme közötti aszimmetria mögött strukturális 
problémák húzódnak meg; úgy véli, hogy a növekedés nem az egyetlen célkitűzés, 
mivel az emberek szolgálatában álló, a zöld megállapodás és a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseit elérni képes gazdaság kiépítése célzott szakpolitikai támogatást követel, 
ideértve a költségvetési erőfeszítéseket is;

33. emlékeztet a reformokon túl a növekedést serkentő politikák, valamint az olyan 
fenntartható állami és magánberuházások fontosságára, melyek a növekedési potenciál 
növelését, a zöld és digitális átállásra összpontosító uniós célkitűzések elérését, a 
versenyképesség és a termelékenység fokozását és az egységes piac fellendítését 
célozzák; emlékeztet arra, hogy a jövőorientált beruházások és kiadások kedvező hatást 
gyakorolnak az államadósság közép- és hosszú távú fenntarthatóságára; felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassanak fenntartható költségvetési politikát a nemzeti 
finanszírozású és növekedést támogató közberuházások megőrzése mellett;

34. kéri a Bizottságot, hogy a megfelelő országspecifikus, világos és átlátható kiigazítási 
pálya meghatározására irányuló szakpolitikai döntéshozatal támogatása érdekében 
végezzen átfogó és átlátható államadósság-fenntarthatósági elemzést; kiemeli az olyan 
innovatív eszközök és technikák alkalmazását, mint a stressztesztek és sztochasztikus 
elemzések, mivel azok jobban tükrözik az államadósság dinamikáját vélhetően 
befolyásoló kockázatokat – például a kamat/növekedés különbözetet, az adósság 
összetételét, a demográfiát és a fenntarthatóságot – és a közkiadások minőségét;

Az uniós költségvetési politika koordinációs kerete

35. felkéri a Bizottságot, hogy a felülvizsgálati folyamat során értékelje a költségvetési 
politika szerepét az európai gazdaságban, orvosolva az uniós költségvetési keretben már 
a járvány kitörése előtt azonosított hiányosságokat30, valamint tekintettel a világjárvány 
tanulságaira is;

36. felszólítja a Bizottságot, hogy mérje fel, hogyan lehet előmozdítani a költségvetési 
fenntarthatóságot és az anticiklikus szabályokat, és fontolja meg a keret egyszerűsítését 
és a Bizottság autonómiájának javítását a szabályok érvényesítése terén egy nagyobb 
felelősségvállalást igénylő, elszámoltathatóbb kereten belül; továbbá jól meghatározott 

30 Európai Költségvetési Tanács (2018), 2018. évi éves jelentés, szeptember, EKT és Európai Költségvetési 
Tanács (2020), 2020. évi éves jelentés, szeptember.
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és átlátható módon aktivált rugalmassági mechanizmusok létrehozására szólít fel 
minden olyan esetben, amikor ezt a rugalmasságot a nagyobb hatékonyság és hitelesség 
biztosítása megfelelően indokolja; hangsúlyozza egy olyan keret fontosságát, amely 
biztosítja a költségvetési politika koordinációját, figyelembe veszi a gazdaságokban és a 
finanszírozási feltételekben bekövetkező változásokat, valamint a tagállamok 
sajátosságait és szakpolitikai célkitűzéseit; úgy véli továbbá, hogy a költségvetési 
politikák összehangolására vonatkozó uniós keretnek lehetővé kell tennie az EU hosszú 
távú, fenntartható és inkluzív növekedésének előmozdítását, megőrizve ugyanakkor az 
adósság fenntarthatóságát fenyegető kockázatokkal szembeni biztosítékokat;

37. tudomásul veszi az Európai Költségvetési Tanács javaslatát, amely szerint az uniós 
költségvetési keretet három elv alapján kell újraépíteni: i. adóssághorgony, vagyis az 
adósságrátára vonatkozó célkitűzés és az ahhoz vezető országspecifikus, csökkenő 
adósságkiigazítási pálya, ii. a költségvetési teljesítmény egységes mutatója, vagyis egy 
kiadási szabály az adósságrátára vonatkozó célkitűzést meghaladó adóssággal 
rendelkező országok számára, és iii. egy független elemzésen és tanácsadáson alapuló 
véleménnyel alátámasztott általános mentesítési rendelkezés;

38. rámutat arra, hogy reális és átlátható módon meghatározott országspecifikus 
adósságkiigazítási pályára van szükség, mivel azok jobban igazodnak az országok valós 
helyzetéhez, és jobban tükrözik a tagállami adósságok fenntarthatóságának mértékét;

39. az Európai Költségvetési Tanács javaslatával összhangban úgy véli, hogy amennyiben 
egy ország államadóssága meghalad egy bizonyos küszöbértéket, egy, a nominális 
közkiadások terén felső korlátot előíró kiadási szabály31 átláthatóbb költségvetési 
szabályokat biztosíthat az Unión belül; úgy véli, hogy a kiadásokat érintő felső korlát 
növelésének ütemét a várt potenciális teljesítménynövekedéstől, a várt inflációtól és az 
adóssághorgonytól való távolságtól kell függővé tenni; megjegyzi, hogy az 
adósságszolgálati kiadások és a munkanélküli ellátások (változatlan mértékű) kifizetései 
nem tartoznak ide, és a kiadások növelését az államháztartási bevételeket módosító 
diszkrecionális intézkedések (azaz a közvetlen és közvetett adókulcsok változása) 
hatásával kiigazítják;

40. megjegyzi, hogy az országspecifikus pálya a tagállamok fokozottabb felelősségvállalása 
mellett erősíteni fogja a hitelességet és javítja a tagállamok szabályoknak való 
megfelelését; megjegyzi továbbá, hogy az országspecifikus pályáknak átlátható és 
átfogó gazdasági elemzésen, valamint a tagállamok és az Európai Bizottság között az 
európai szemeszter keretében folytatott egyeztetésen kell alapulniuk, amelynek 
keretében adott esetben konzultálni lehet az Európai Költségvetési Tanáccsal és a 
nemzeti független költségvetési intézményekkel;

41. hangsúlyozza, hogy a kiadási szabályoknak automatikus stabilizáló hatásuk van32; 

31 3–5 évre rögzített felső korlát, amely a várható potenciális teljesítménynövekedéstől, a várható inflációtól és az 
adóssághorgonytól való távolságtól függ.
32 Az Európai Költségvetési Tanács uniós költségvetési szabályokról szóló értékelése, különös tekintettel a hatos 
csomagra és a kettes csomagra: „az elsődleges kiadások nettó felső határának automatikus stabilizáló hatása van: 
amikor a tényleges teljesítmény növekedésének üteme elmarad a potenciális teljesítménynövekedés ütemétől, az 
elsődleges kiadások nettó növekedése meghaladja a várt szintet, és a kiadások GDP-arányos növekedése 
hozzájárul a gazdaság stabilizálásához; ugyanakkor, ha a tényleges GDP-növekedés üteme meghaladja a trend 
alapján várt szintet, a nettó kiadások GDP-arányos mértéke csökkenni fog.”
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megjegyzi, hogy a kiadási szabályok hatékonyabbnak bizonyultak a költségvetési 
politika prociklikus tendenciájának csökkentése terén33; hangsúlyozza az automatikus 
stabilizátorok fontosságát az egyre bizonytalanabb környezetben; tudomásul veszi 
továbbá az Európai Költségvetési Tanács arra vonatkozó ajánlását, hogy hozzanak létre 
kompenzációs számlát, ahol az elsődleges kiadások tervezett nettó növekedésétől való 
eltéréseket lehet felhalmozni;

42. rámutat, hogy a gazdasági kormányzási keret középpontjában álló mérőszámoknak a 
politikai döntéshozók által könnyen megfigyelhetőnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük 
az átláthatóság és érthetőség érdekében, mind a politikai döntéshozók, mind a 
nyilvánosság számára; megjegyzi, hogy az olyan módszerek, mint a teljesítményrés 
elemzése nem tesznek eleget e kritériumoknak; hangsúlyozza, hogy a válság utáni 
időszakban a teljesítményrés körüli bizonytalanság még a korábbinál is jelentősebb lesz; 
úgy véli, hogy bár a potenciális teljesítménynövekedés nem megfigyelhető, így azt 
becslés útján kell megállapítani, mégis kisebb valószínűséggel kell felülvizsgálni, mint 
a teljesítményrést;

43. az Európai Költségvetési Tanáccsal egyetértésben javasolja, hogy a Bizottság terjesszen 
elő javaslatot egy általános mentesítési rendelkezés elfogadására, melyet független és 
jól körülírt gazdasági elemzésen nyugvó vélemény alapján előre nem látható gazdasági 
fejlemények esetén lehetne alkalmazni, és amelynek célja az összetettség csökkentése, 
valamint az ez előre nem látható körülményekre való reagálás képességének megőrzése; 
mindazonáltal hangsúlyozza, hogy ha egy független testület bevonására kerül sor, akkor 
további pontosításra van szükség annak összetételével kapcsolatban, a szabályokra 
vonatkozó döntések objektivitásának biztosítása érdekében, biztosítva annak 
függetlenségét és garantálva, hogy a folyamat ne szenvedjen késedelmet;

44. hangsúlyozza, hogy amikor az államháztartásra nyomás nehezedik, az a tendencia 
figyelhető meg, hogy visszafogják a kormányzati beruházásokat; megjegyzi, hogy az 
EU-ban felmerült gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások célzott erőfeszítéseket 
tesznek szükségessé, különösen a társadalmi reziliencia növelése, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a digitalizáció terén; kiemeli az uniós gazdasági kormányzási keret 
fontosságát, amely lehetővé teszi a kormányok számára az állami beruházások 
megvédését az államadósság fenntarthatóságának veszélyeztetése nélkül; hangsúlyozza, 
hogy további erőfeszítéseket kell tenni az államháztartás minőségének javítása 
érdekében; kéri, hogy a felülvizsgált keret helyezzen nagyobb hangsúlyt az 
államadósság minőségére; kiemeli, hogy a minőségi államháztartás javítja az ország 
hosszú távú adósságának fenntarthatóságát és fokozza a hosszú távú növekedési 
potenciált;

45. kiemeli az Európai Költségvetési Tanács azon véleményét, hogy bizonyos jól 
körülhatárolt, fenntartható növekedést ösztönző kiadásokat mentesíteni kellene az 
elsődleges kiadások nettó növekedési plafonja alól;

46. hangsúlyozza, hogy a kormányok bevételei fontos részét képezik az államháztartás 
fenntarthatóságának és stabilitásuk segítheti a hiteles államadósság-csökkentési stratégia 
biztosítását; felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek további lépéseket az adócsalás, az 

33 Manescu, C., Bova, E. (2021), Effectiveness of national expenditure rules: Evidence from EU member states. 
(A nemzeti kiadási szabályok hatékonysága: Az uniós tagállamokból származó bizonyítékok.)
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adókikerülés és az adókijátszás, valamint a pénzmosás ellen; megismétli, hogy a 
tagállamok e területen tett hatékony intézkedései bizalmat ébresztenek az államháztartás 
irányítása iránt; megjegyzi, hogy az adóemelés irányába ható nyomás elkerülése 
érdekében felelősségteljes kiadási politikát kell biztosítani;

47. megjegyzi, hogy az Európai Költségvetési Tanács határozottan kiállt egy közös 
költségvetési kapacitás európai szintű bevezetése mellett, amely ösztönözhet az unió 
költségvetési szabályainak való nagyobb mértékű megfelelésre; megjegyzi továbbá, 
hogy ezt a véleményt más intézmények, például az IMF és az EKB is osztották;

48. üdvözli az Next Generation EU és a SURE kezdeményezést; hangsúlyozza, hogy a Next 
Generation EU-t az uniós költségvetés által garantált adósságkibocsátás révén 
finanszírozzák; hangsúlyozza, hogy az uniós adósságkibocsátás34 új, jó minőségű 
európai biztonságos eszközöket fog biztosítani; felszólítja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben használja ki a helyreállítási csomagban és a SURE eszközben rejlő 
lehetőségeket a tagállamok közötti konvergencia javítása, az uniós politikák 
előmozdítása és az EU gazdasági sokkhatásokkal szembeni sebezhetőségének 
csökkentése érdekében; megjegyzi, hogy a jelenlegi Next Generation EU és SURE 
eszközöket ideiglenesnek tervezték, és hangsúlyozza a NGEU- és a SURE-
kötvényekből eredő adósságok átlátható visszafizetési tervének fontosságát;

A makrogazdasági egyensúlyhiány felügyelete

49. hangsúlyozza a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás fontosságát 
az EU-n belüli makrogazdasági egyensúlyhiányok észlelése, megelőzése és kezelése 
szempontjából; tudomásul veszi az Európai Számvevőszék arra vonatkozó 
megállapításait35, hogy ugyan a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárás végrehajtási mechanizmusa általában jól kialakított, a benne rejlő lehetőségeket 
eddig nem aknázták ki teljes körűen, így nem tudta biztosítani az egyensúlyhiányok 
hatékony megelőzését és kiigazítását; megjegyzi továbbá, hogy az egyensúlyhiánnyal 
küzdő tagállamok besorolása nem átlátható, a nyilvánosság nem ismeri az eljárást és 
annak következményeit, és az ajánlások nem mozdítják elő kellőképpen az említett 
egyensúlyhiányok kezelésére irányuló szakpolitikai intézkedéseket, különösen az 
euróövezetben;

50. kéri a riasztási mechanizmus keretében készült jelentés hatékonyabb alkalmazását, 
ugyanakkor tudomásul veszi a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárásban használt eredménytábla (MIP-eredménytábla) Bizottság általi, legutóbbi 
technikai felülvizsgálatát, és üdvözli a jelentést alátámasztó részletes és átfogó 
elemzést; kitart amellett, hogy a MIP-eredménytáblát adatalapúvá és átláthatóvá kell 
tenni, valamint egyszerűsíteni kell olyan érdemi mutatókra és küszöbértékekre 
összpontosítva, amelyek egyértelműbben meghatározzák az euróövezet 
egyensúlyhiányait; emlékeztet arra, hogy az országspecifikus ajánlásokat a 
tagállamoknak címzett előretekintő iránymutatásként kell megfogalmazni; úgy véli, 
hogy el kell érni a mérsékelt ajánlásoknak való nagyobb megfelelést, és a 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó 

34 NGEU- és SURE-kötvények.
35 03/2018. sz. különjelentés: A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás ellenőrzése, Európai 
Számvevőszék.
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országspecifikus ajánlásoknak az egyensúlyhiányra közvetlen hatást gyakorló 
szakpolitikai intézkedésekre kell összpontosítaniuk, és adott esetben összhangban kell 
lenniük az euróövezeti ajánlásokkal;

51. kiemelten fontosnak tartja, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló 
eljárás és a Stabilitási és Növekedési Paktum közötti kölcsönhatás egyértelmű és 
következetes legyen, mert csak így biztosítható célkitűzéseik megvalósítása;

52. e tekintetben támogatja az Európai Költségvetési Tanács arra irányuló javaslatait, hogy 
a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás során alkalmazott 
szempontokat a fent említett kiadási szabály meghatározásakor is érvényesítsék, amely 
szerint – kölcsönös megállapodás alapján – a magas folyófizetésimérleg-hiánnyal 
rendelkező országoknak alacsonyabb felső korlátot kellene meghatározni kiadási 
célkitűzéseik tekintetében, míg a túlzott külső többlettel rendelkező országok esetében a 
kiadások növekedésének mértéke magasabb lenne;

53. felszólít a makroprudenciális hatóságok fokozottabb bevonására a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok makroprudenciális szempontból történő jobb észlelése érdekében, 
valamint a nemzeti termelékenységi tanácsok fokozottabb bevonására a makrogazdasági 
fejleményeknek a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás során 
történő jobb megértése érdekében;

Kormányzás

54. hangsúlyozza az uniós intézményi keret és a közösségi módszer fontosságát a szabályok 
megállapítása és hatékony érvényesítése, valamint a határozott politikai 
felelősségvállalás és elszámoltathatóság megőrzése és további erősítése szempontjából, 
és kiemeli, hogy a nemzeti szintű politikai felelősségvállalás vagy elszámoltathatóság 
hiánya növeli a szabályoknak való meg nem felelés mértékét;

55. ragaszkodik a gazdasági kormányzási keret demokratikus legitimitációjának, 
számonkérhetőségének és ellenőrzésének megerősítéséhez; úgy véli, hogy a 
felelősségvállalás javítása érdekében a felelősségi köröket a döntéshozatal vagy a 
döntésvégrehajtás szintjén kell kijelölni, és a nemzeti parlamenteknek ellenőrizniük kell 
a nemzeti kormányok tevékenységét, az Európai Parlamentnek pedig az európai 
végrehajtókét; kiemeli ezért az intézmények szerepét, és hangsúlyozza a felelősségi 
körök különböző intézmények közötti kiegyensúlyozott megosztásának fontosságát az 
uniós gazdasági kormányzási keret végrehajtása során;

56. emlékeztet arra, hogy az európai szemeszter a költségvetési, gazdasági, szociális és 
foglalkoztatási politikák Unió-szerte történő összehangolásának jól kialakított kerete, 
amely a fenntartható növekedésre, a fenntartható államháztartásra és a felfelé irányuló 
konvergenciára vonatkozó hosszú távú uniós célokat támogatja; megjegyzi, hogy a 
szemeszter kezdettől fogva kiterjedt többek között a pénzügyi ágazattal és az adózással 
kapcsolatos kérdésekre, valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira; megjegyzi, 
hogy a gazdasági és társadalmi reziliencia további erősítése érdekében az EU-nak 
teljesítenie kell a szociális jogok európai pillérének elveit; emlékeztet arra, hogy a 
fenntartható növekedés előmozdítása a prudens középtávú költségvetési pozíció 
elérésére és a költségvetés középtávú fenntarthatóságának biztosítására irányuló 
költségvetési politikák előmozdítását jelenti, továbbá a társadalmilag igazságos 
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strukturális reformok előmozdítását, a növekedési potenciál növelését célzó 
beruházások fokozását, valamint a fenntartható és digitális gazdaságra való inkluzív 
átállás támogatását; hangsúlyozza, hogy fontos lenne a foglalkoztatási és szociális 
miniszterek és a pénzügyminiszterek közötti szorosabb együttműködés a szakpolitikai 
koordináció terén, különösen az euróövezetben; megjegyzi, hogy az európai szemeszter 
koncepcióját az uniós gazdasági kormányzás felülvizsgálatának részét képező 
1175/2011/EU rendelet vezette be, és hogy üdvözlendők a szemeszter folyamatának 
javítására irányuló bizottsági javaslatok;

57. rámutat, hogy a felelősségvállalás hiánya az európai szemeszter egyik fő gyengesége; 
megjegyzi, hogy e keretnek tartalmaznia kell egy sor hosszú távú célkitűzést és uniós 
iránymutatást, amelyek összehangolják a nemzeti szükségleteket és prioritásokat 
megfelelően tükröző szakpolitikai döntéseket, az EU és a nemzeti intézmények és 
érdekelt felek közötti nyílt és inkluzív szakpolitikai párbeszéd alapján; úgy véli, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz irányítási struktúrájából szerzett 
tapasztalatok nagyszerűen felhasználhatók a nemzeti felelősségvállalás, az EU stratégiai 
céljainak előmozdítása, a fenntartható növekedés és az országspecifikus ajánlások 
területén;

58. felszólít az Európai Parlamentnek az európai szemeszter folyamatába való szorosabb 
bevonására; hangsúlyozza a mindenre kiterjedő vita fontosságát az átfogó célok és az 
iránymutatás meghatározása terén;

59. emlékeztet arra, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló megállapodás 
megismétli, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak mint társjogalkotóknak 
egyenrangú felekként kell gyakorolniuk hatásköreiket, és ezért a Bizottságnak egyenlő 
módon kell kezelnie őket, továbbá hangsúlyozza a nemzeti parlamentek szerepét és 
felelősségét; rámutat, hogy az EUMSZ 121. és 126. cikke értelmében az Európai 
Parlament nem ellenőrizheti és nem módosíthatja a Tanács által az európai szemeszter 
keretében tett ajánlásokat;

60. felszólít az uniós és nemzeti szintű demokratikus ellenőrzés szigorítására a nemzeti 
kormányok felelősségre vonása érdekében; hangsúlyozza, hogy az erősebb nemzeti 
politikai felelősségvállalás és elszámoltathatóság magasabb szintű megfelelést 
eredményez; felszólít a parlamentközi együttműködés – többek között költségvetési 
paktum 13. cikkében előirányzott parlamentközi konferencia – továbbfejlesztésére 
annak érdekében, hogy szükség esetén érdemi megbeszéléseket lehessen folytatni a 
kellő időben;

61. elismeri az EU makrogazdasági párbeszédének fontosságát a felelősségvállalás és a 
szakpolitikai koordináció javítása szempontjából, ezért kéri azok élénkítését a kormány, 
a munkáltatói szövetségek és a szakszervezetek képviselőivel folytatott, euróövezeti és 
nemzeti szintű párbeszéd révén, és mindkét szinten kéri eszmecsere kezdeményezését a 
központi bankokkal;

62. emlékeztet arra, hogy – a jogszabályokkal összhangban – az Európai Parlament illetékes 
bizottsága felkérheti a Tanács elnökét, a Bizottságot és adott esetben az Európai Tanács 
vagy az eurócsoport elnökét, valamint a konkrét gazdasági kormányzási eljárások 
valamelyikének hatálya alatt álló tagállamokat, hogy jelenjenek meg az érintett 
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bizottság előtt;

63. hangsúlyozza a szociális jogok európai pillére és a környezetvédelmi célkitűzések 
végrehajtásának fontosságát összhangban az Unió éghajlati, környezeti és fenntartható 
fejlődési kötelezettségvállalásaival; arra ösztönzi a Bizottságot és az Európai Tanácsot, 
hogy ezeket a vállalásokat vegyék figyelembe az uniós gazdasági kormányzásban; kéri, 
hogy maradéktalanul vegyék figyelembe a szociális jogok európai pillérének szociális 
eredménytábláját a szociális jogok európai pillérének alapelveivel kapcsolatos tagállami 
teljesítmények nyomon követése során; tudomásul veszi a Bizottság kezdeményezését 
annak megerősítésére, hogy a felülvizsgált szociális eredménytábla az európai 
szemeszter keretében a szakpolitikai koordinációs keret részét fogja képezni; tudomásul 
veszi, hogy az uniós vezetők üdvözölték az európai szociális partnerek közös javaslatát 
a gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődés mérésére szolgáló alternatív mutatókra 
vonatkozóan, amelyek kiegészítik a GDP-t mint az inkluzív és fenntartható növekedést 
szolgáló jóléti mutatót; kéri, hogy a politikai ajánlások jobban tükrözzék az 
eredménytáblákat;

64. úgy véli, hogy prioritásként kell kezelni a nemzeti költségvetési politikáknak a Párizsi 
Megállapodás szerinti uniós kötelezettségvállalásokkal való összehangolását, és hogy a 
2020-as éves fenntartható növekedési stratégiában meghatározott versenyképes 
fenntarthatóság koncepcióját és négy tengelyét továbbra is az EU hosszú távú 
növekedési stratégiájának átfogó prioritásaiként kell kezelni, az európai zöld 
megállapodással összhangban; megjegyzi, hogy az éghajlat valós és súlyos kockázatot 
jelent a tagállamok költségvetési politikáinak fenntarthatóságára nézve;

65. egyetért az Európai Számvevőszékkel abban, hogy az európai szemeszteren belül 
javítani kell az országspecifikus ajánlások felépítését és végrehajtását36; javasolja a 
szakpolitikai ajánlások célzottabb megfogalmazását, rövid és hosszú távú 
országspecifikus szakpolitikai célkitűzésekkel;

66. üdvözli a független pénzügyi intézmények nemzeti költségvetési folyamatban betöltött 
szerepét érintő jelentős előrelépéseket, amelyek nyomon követés és független elemzés 
révén növelik a költségvetési politika átláthatóságát és elszámoltathatóságát; kéri a 
tagállamoktól annak biztosítását, hogy a független költségvetési intézmények teljesítsék 
a megbízatásuk és feladataik teljesítéséhez szükséges feltételeket, és hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell ezen intézmények elszámoltathatóságát az Európai Parlament és 
adott esetben a nemzeti parlamentek felé;

67. hangsúlyozza, hogy a jobb végrehajtás érdekében minden tagállamnak törekednie kell a 
határozott felelősségvállalásra a gazdaságpolitikai ajánlások tekintetében, valamint 
ezzel összefüggésben meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a kölcsönös támogatás, az 
egymásra gyakorolt nyomás, valamint az ösztönzők és a fékek között;

68. üdvözli az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó 
ütemtervről az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság között létrejött 
intézményközi megállapodást;

69. felszólítja a Bizottságot, hogy az érdekelt felek és az Európai Parlament megfelelő 

36 Európai Számvevőszék.
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bevonásával folytassa a makrogazdasági kiigazítási programok kialakításának és 
végrehajtásának vizsgálatát, különösen tekintettel arra, hogy miként fokozható a 
döntéshozatali folyamat átláthatósága, demokratikus elszámoltathatósága és az azzal 
kapcsolatos felelősségvállalás; e tekintetben emlékezteti a Bizottságot és a Tanácsot a 
472/2013/EU rendelettel kapcsolatban a plenáris ülésen elfogadott álláspontjára;

70. megjegyzi, hogy a makrogazdasági kiigazítási programból kilépő tagállamok az európai 
szemeszter keretén belül is fokozott felügyelet alatt állnak, valamint hogy szükség 
esetén részletes felülvizsgálat végezhető;

71. megjegyzi, hogy az eurócsoport és az euróövezeti csúcstalálkozó informális egyeztető 
fórumok a Gazdasági és Pénzügyi (Ecofin) Tanácson belül; felszólítja a tagállamokat, 
hogy a közösségi keretek között járjanak el, biztosítva az Európai Parlament 
társjogalkotói szerepét és demokratikus felügyelethez való jogát;

72. kéri, hogy az eurócsoportra olyan eljárási szabályok vonatkozzanak, amelyek növelik a 
döntéshozatal átláthatóságát és demokratikus elszámoltathatóságát; kéri kölcsönös 
egyetértés kialakítását az eurócsoport és az Európai Parlament között arra vonatkozóan, 
hogy miként lehetne e célkitűzéseket a leghatékonyabban megvalósítani; hangsúlyozza 
azon mechanizmusok fontosságát, amelyek lehetővé teszik az euróövezeten kívüli 
tagállamok számára, hogy adott esetben részt vegyenek a vitában;

73. hangsúlyozza, hogy az EU gazdasági kormányzására vonatkozó döntéshozatali keretnek 
a közösségi módszer alá kell tartoznia;

74. hangsúlyozza, hogy fontos vitát folytatni a gazdasági kormányzásról az Európa 
jövőjéről szóló konferencia keretében a polgárokkal, civil társadalmi szervezetekkel és 
szociális partnerekkel, valamint egy sor érdekelt féllel európai, tagállami, regionális és 
helyi szinten; e tekintetben úgy véli, az Európa jövőjéről szóló közelgő konferencia 
lehetőséget nyújthat arra, hogy megvitassák a nagyobb demokratikus legitimáció 
biztosítását azáltal, hogy az Európai Parlament nyilvános és demokratikus fórumként 
nagyobb szerepet kap a gazdaságpolitikai koordináció közös uniós szabályainak 
meghatározásában és végrehajtásában;

°

° °

75. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
eurócsoportnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság közleményt adott ki a gazdasági kormányzás felülvizsgálatáról, és 
széles körű nyilvános konzultációs folyamatot indított. E saját kezdeményezésű jelentés célja 
az volt, hogy hozzájáruljon ehhez a vitához. Ez a folyamat azonban röviddel a Covid19-
világjárvány kitörése előtt indult útjára, és annak következtében hirtelen meg is torpant.

A világjárvány sokrétű válságot eredményezett, példátlan egészségügyi, gazdasági és 
társadalmi sokkhatással, amely rendkívüli intézkedéseket tett szükségessé. Az Európai 
Bizottság már a kezdetekkor javasolta a Stabilitási és Növekedési Paktum általános 
mentesítési rendelkezésének aktiválását, és ez a döntés hatékonynak bizonyult a válság által 
Európa gazdasági és társadalmi szerkezetére gyakorolt hatás enyhítésében. Az EU 
válságreagálása megerősítette a GMU-t, és ezidáig sikerült bizalmat teremteni, szelidítve 
ezzel a folyamat során a pénzügyi piacok volatilitását. Az uniós kötvénykibocsátást a közös és 
sikeres helyreállítás iránti elkötelezettség egyértelmű jeleként üdvözölték.

A világjárvány okozta válság jelentős aszimmetrikus hatásokat váltott ki. A jelentés írásakor – 
a vakcinázási kampányok elindítása ellenére – továbbra is rendkívüli bizonytalanság övezi a 
világjárvány időtartamának és a nyomában járó káros hatások mértékének megítélését. E 
körülményekre tekintettel a mi feladatunk most az, hogy közös elképzelést alakítsunk ki az 
Unió gazdaságirányítási keretének jövőbeli formájával kapcsolatban. Árnyékelőadó 
kollégáimmal együtt meghallgattuk a tudományos élet, az agytrösztök, a magánszektor, a 
nemzetközi szervezetek és a kormányzati hatóságok magas szintű szakértőinek véleményét. 
Úgy vélem, hogy ezek a megbeszélések lehetővé tették számunkra, hogy jobban megértsük az 
előttünk álló fő kihívásokat, valamint a különböző – egyszerre megvalósítható és eredményes 
– javaslatokat.

E jelentéstervezet célja, hogy hasznos alapot biztosítson a vitához és az együtt 
gondolkodáshoz, hogy konszenzust alakítson ki az EP-n belül, és egy olyan elképzelést 
vázoljon, amely a polgárok szemében is egy arra irányuló becsületes erőfeszítésnek 
minősülhet, hogy szembenézzünk az elkövetkező években ránk váró kényszerű 
kompromisszumokkal.

A fenntartható és inkluzív helyreállítás felé vezető pálya

Egyetértek az Európai Költségvetési Tanáccsal (EFB) abban, hogy az általános mentesítési 
rendelkezés deaktiválása előtt ki kell rajzolódnia a megreformált költségvetési keret felé 
mutató egyértelmű pályának.

Miközben tudomásul vesszük az általános mentesítési rendelkezés deaktiválásának feltételeit, 
leszögezzük, hogy azt a tagállamok egészségügyi, társadalmi és gazdasági helyzetének 
kiterjedt értékelésétől kell függővé tenni, hogy biztosított legyen a költségvetési támogatás 
szükséges ideig történő fenntartása.

Az Európai Bizottságnak átmeneti időszakra szóló iránymutatásokat kell előterjesztenie 
mindaddig, amíg a megújított költségvetési keret életbe nem lép. Ezen átmeneti időszak alatt 
az elhamarkodott költségvetési konszolidáció elkerülése érdekében elő kell irányozni a 
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„rendkívüli eseményre vonatkozó rendelkezés”37 országspecifikus alkalmazását. Ezenkívül 
nem szabad túlzotthiány-eljárást indítani a prociklikus politikák elkerülése és a felfelé 
irányuló konvergencia előmozdítása érdekében, biztosítva ugyanakkor a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok ellensúlyozását.

Megtanultuk, hogy a támogató politikák idő előtti visszavonása gazdasági, társadalmi és 
politikai szempontból igen jelentős és elhúzódó károkat okozhat. Fontos, hogy a költségvetési 
irányvonal a szükséges ideig támogassa a helyreállítást, segítve a zöld, digitális és inkluzív 
gazdaságra való átállást, egyúttal biztosítva a költségvetés fenntarthatóságát. E tekintetben 
kulcsfontosságú a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz gyors, intelligens és hatékony 
végrehajtása. A támogatási intézkedések hirtelen és koordinálatlan visszavonása pénzügyi 
nehézségekhez vezethet, és az általánosabb támogatást fokozatosan célzottabb programokkal 
kell felváltani, beleértve a szolvenciaintézkedéseket is. A tagállamoknak a jó minőségű 
költségvetési támogatást hiteles középtávú költségvetési keretekbe kell beépíteniük, 
különösen a kockázatok kezelése érdekében.

Európának új, a célnak megfelelő költségvetési keretre van szüksége

A költségvetési és monetáris politika közötti kapcsolat

Manapság már nem teszünk egyenlőségjelet a stabil költségvetési politika és a 
hiánycsökkentés közé. Olyan világban élünk, ahol a nulla közeli irányadó kamatok mellett a 
monetáris politika szerepe nagyon korlátozott. E két szakpolitikai szint egymást kiegészítő 
jellege kivételes. A jelenlegi alacsony kamatkörnyezet, az alacsony növekedés és az alacsony 
infláció egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy a fiskális és monetáris politika kölcsönösen 
erősítse egymást az EU célkitűzéseinek elérésében, miközben mindkettőnek marad kellő 
mozgástere.

Véleményem szerint az olyan strukturális tényezők, mint a demográfia, a globális 
megtakarítások és az alacsony termelékenységnövekedés valószínűleg hosszú ideig alacsony 
szinten tartják a kamatokat. Bár még mindig nem értjük teljes körűen a kamatlábak 
csökkenése mögött meghúzódó okokat, hosszú távon a makrogazdasági politikáknak kell 
kezelniük a tartós stagnálást kiváltó tényezőket.

Az adósságfenntarthatósági elemzés szélesebb alapra helyezése

A költségvetési pozíciók az elkövetkező években romlani fognak. Bár a bruttó finanszírozási 
igény valamennyi tagállamban növekszik, az állami finanszírozási feltételek továbbra is 
kedvezőek. Az adósságszolgálat kamatköltsége jelenleg történelmi mélyponton van.

Az adósság fenntarthatóságát befolyásoló egyik alapvető tényező a kamat/növekedés 
különbözet. Gazdaságaink növekedésével az elsődleges hiányt vélhetően ellensúlyozzák a 
kedvező kamat/növekedés különbözetek, és mindaddig, amíg ez a különbözet negatív marad, 
garantáltan megoldható a magas adósságszint fenntartása és fokozatos csökkentése.

Hangsúlyozom a széles alapokon nyugvó és átlátható adósságfenntarthatósági elemzés 
fontosságát. Az adósságcsökkentési pályát differenciálni kell, mivel a jelenlegi, 
egyenmegoldásokra épülő rendszer lehetőségei korlátozottak. Fokozottabban ki kell 

37 Az 1466/97/EK rendelet 5. cikkének 1. bekezdése.
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használnunk az olyan innovatív eszközöket és technikákat is, mint a stressztesztek és 
sztochasztikus elemzések, mivel azok jobban tükrözik az államadósság dinamikáját vélhetően 
befolyásoló kockázatokat, például a kamat/növekedés különbözetet, az adósság összetételét, a 
demográfiát és az éghajlatváltozást.

Átalakított uniós költségvetési keret 

A jelenlegi irányítási keret javította a tagállamok közötti koordinációt, hozzájárult a 
makrogazdasági egyensúlyhiány csökkentéséhez, és előmozdította a költségvetési egyenlegek 
fenntarthatóbb szintekhez való közelítését. Ugyanakkor rámutatott olyan jelentős 
hiányosságokra is, mint a túlzott összetettség, a gyenge végrehajtás, a felelősségvállalás és az 
anticiklikus politikák folytatására irányuló ösztönzők hiánya, valamint az egyedi 
megrázkódtatások kezelésére szolgáló központi stabilizációs kapacitás hiánya. Továbbá nem 
sikerült csökkentenie az uniós adósságszintek közötti különbségeket, sem védenie vagy 
ösztönöznie a növekedésserkentő beruházásokat.

Az adósságra és a hiányra vonatkozó szabályok célkitűzésekké váltak, ahelyett, hogy 
eszközökként használták volna őket. Nem annyira a tökéletes költségvetési keret létrehozása a 
célunk, hanem inkább hogy megfelelő költségvetési politikát valósítsunk meg. Olyan keretre 
van szükségünk, amely lehetővé teszi a növekedést, és megfelelő ösztönzőket teremt a 
növekedést ösztönző politikák folytatásához. Egy hiteles és demokratikus keretbe ágyazott, 
jól meghatározott, átlátható, egyszerű, rugalmas és végrehajtható szabályokra van szükség, 
amelyek összhangban vannak az uniós szakpolitikai prioritásokkal, figyelembe veszik a 
tagállamok sajátosságait, és előmozdítják a felfelé irányuló gazdasági és társadalmi 
konvergenciát.

A Szerződés hatályán belül maradva a következőket javaslom:

1. az adósságszint tekintetében egységes rögzített referenciaérték alkalmazása, amelynek 
célja a magas adósságállomány reális és észszerű időn belüli csökkentése, a 
tagállamok jelenlegi adósságszintje szerint differenciált módon;

2. egységes költségvetési teljesítménymutató – kiadási szabály – alkalmazása az 
államadósság bizonyos küszöbértékét túllépő országok esetében38;

3. egységes mentesítési rendelkezés alkalmazása, amely egyes bevezetett rugalmassági 
elemek helyébe lép.

Az Európai Költségvetési Tanácshoz hasonlóan a költségvetési keretnek is kiváltságos módon 
kell kezelnie a növekedésserkentő beruházásokat, mentesítve azokat a kiadási szabály alól, 
különös tekintettel a Next Generation EU keretében megvalósuló beruházásokra, amelyek 
előmozdítják az EU hosszú távú célkitűzéseit.

Meggyőződésem továbbá, hogy a kormányok által beszedett bevételek alapvető fontosságúak 
az államháztartás fenntarthatóságának biztosításához, és rendkívül fontosnak tartom, hogy az 
EU határozottan lépjen fel az adócsalás, az adókikerülés és adókijátszás, valamint a 
pénzmosás visszaszorítása érdekében, mivel csak így kerülheti el az adódömpinget és az 

38 Fel kell oldani a kiadási korlátokat, ha egy ország államadóssága a GDP-arányos államadósságra vonatkozó 
referenciaküszöb alá csökken.
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adóalap erózióját.

Bár a Next Generation EU és a SURE innovatív eszközök a jelenlegi válság kezelésében, 
azokat ideiglenes eszközöknek szánták. A jelentős uniós adósságkibocsátás olyan történelmi 
lépés, amely ígéretes utat kínál az állandó biztonságos európai eszköz felé, és nagyobb 
lehetőségeket nyit meg állandó eszközök létrehozására az Unió makrogazdasági irányítási 
eszköztárában. E tekintetben osztom az Európai Költségvetési Tanács álláspontját az állandó 
központi fiskális kapacitás szükségességével kapcsolatban. Az euróövezeti szintű 
költségvetési kapacitás bevezetéséről korábban már zajlottak eszmecserék, így emlékeztetek 
az EP akkori álláspontjában említett „külön euróövezeti költségvetési kapacitásra”.

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás reformja

Sajnálatosnak tartom, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 
potenciálját soha nem használták ki teljes mértékben, bizonyos strukturális hiányosságok 
miatt; ezek többek között a mutatók aszimmetriája, a lefedett mutatók növekvő száma, 
melyek között nem határoztak meg egyértelmű prioritásokat, valamint az elszámoltathatóság 
hiánya.

Ezért javaslom, hogy a keret jelenlegi újratervezése során reformálják meg a makrogazdasági 
egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárást annak érdekében, hogy mutatói és ajánlásai 
előretekintőbbek és szimmetrikusabbak legyenek a célértékek túl- és alulteljesítése 
tekintetében, és összpontosítsanak a politikai döntéshozók ellenőrzése alatt álló és az 
euróövezeten belüli egyensúlyhiányok csökkentésére irányuló mutatókra.

Javaslom, hogy törekedjenek a mérsékelt ajánlásoknak való fokozottabb megfelelésre, és 
hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás országspecifikus ajánlásai 
olyan szakpolitikai intézkedésekre összpontosítsanak, amelyek közvetlen hatást 
gyakorolhatnak az egyensúlyhiányra.

Úgy vélem, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás és a Stabilitási 
és Növekedési Paktum közötti kapcsolat nem kellően egyértelmű és következetes. A 
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló, megreformált és előretekintő eljárásnak 
iránymutatást kell nyújtania a nemzeti költségvetési politikához, és szorgalmazom, hogy a 
nemzeti makroprudenciális hatóságokat és a nemzeti versenyképességi tanácsokat nagyobb 
mértékben vonják be a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 
folyamatába.

Gazdasági kormányzás

A szemeszter a fő gazdaság- és szociálpolitikai koordinációs keret, amely támogatja az 
európai zöld megállapodást mint az EU új fenntartható növekedési stratégiáját, és a szociális 
pillér teljes körű integrálásával törekszik a felfelé irányuló konvergenciára.

A szemeszter egyik fő gyenge pontja az elmúlt években a felelősségvállalás hiánya volt. A 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek és a nemzeti helyreállítási terveknek a nemzeti 
szintű felelősségvállalás növelése révén lehetővé kell tenniük az európai szemeszter javítását. 
A szemeszternek magában kell foglalnia egy sor hosszú távú célkitűzést és uniós 
iránymutatást, amelyek tükröződnek a nemzeti tervekben és a szakpolitikai célkitűzések 
széles körére vonatkozó szakpolitikai ajánlásokban is, ugyanakkor lehetővé kell tenniük a 
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tagállami prioritásokat tükröző nemzeti szakpolitikai döntések meghozatalát, az EU és a 
nemzeti intézmények, valamint az érdekelt felek közötti nyílt és inkluzív szakpolitikai 
párbeszéd alapján. Az EP az átfogó célkitűzések meghatározásában kap szerepet, továbbá a 
nemzeti parlamentekkel együtt gyakorolja a demokratikus ellenőrzést. 

A horizontális demokrácia egy másik eleme a társadalmi párbeszéd, amely fontos a 
felelősségvállalás, a bizalom és a demokratikus legitimitás kiépítése szempontjából. 
Szorgalmazom az európai szintű makrogazdasági párbeszéd élénkítését, valamint 
makrogazdasági párbeszédek kialakítását a tagállamokban a kormány, a munkáltatói 
szövetségek és a szakszervezetek képviselői között. Ezenfelül mindkét szinten rendszeres 
eszmecserét irányoznék elő az EKB-val/nemzeti központi bankokkal.

Hangsúlyozom, hogy sürgősen növelni és diverzifikálni kell az uniós költségvetés bevételi 
forrásait, és hatékonyabban össze kell kapcsolni a saját forrásokat a szakpolitikai 
célkitűzésekkel.

Az EP már korábbi állásfoglalásaiban kérte azon szervek és intézmények újraértékelését, 
melyeket kormányközi szinten hoztak létre, és így a korábbi válságok során megkerülték a 
demokratikus elszámoltathatóságot. Ez vonatkozik az eurócsoport döntéshozatali folyamatára 
is, amelybe be kell építeni a megfelelő – nemzeti és európai szintű – demokratikus 
elszámoltathatóságot, valamint az EP kérése alapján az eurócsoport elnökét az Európai 
Bizottság egyik alelnökének kell kinevezni, hogy jogilag elszámoltatható legyen az EP felé. A 
közösségi módszeren kívül létrehozott Európai Stabilitási Mechanizmust be kell emelni annak 
keretei közé, optimális esetben az uniós költségvetésbe.

Az, ahogy az Európai Unió a világjárvány okozta kihívásokra reagált, ellentétes a korábbi 
válságok során tapasztaltakkal. Ez is jól mutatja az uniós intézményi keret és a közösségi 
módszer fontosságát a szabályok megtárgyalása, rögzítése és érvényesítése, valamint a 
politikai felelősségvállalás és legitimitás megőrzése és további erősítése szempontjából.
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VÉLEMÉNY AZ ALKOTMÁNYÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a makrogazdasági jogalkotási keret felülvizsgálatáról az európai reálgazdaságra gyakorolt 
hatás fokozása, valamint a döntéshozatal és a demokratikus ellenőrzés átláthatóbbá tétele 
érdekében
(2020/2075(INI))

A vélemény előadója: Leila Chaibi
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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy minden intézményi koncepciónak a célnak megfelelőnek kell 
lennie; kiemeli, hogy a makrogazdasági politikák célja olyan gazdaság biztosítása, 
amely mindenki számára működőképes; szolidaritáson alapuló és feminista szemléletű 
szakpolitikákat kell kidolgozni, hogy senkit ne hagyjunk hátra, és olyan reziliens 
társadalmakat hozzunk létre, amelyek a polgárok jóllétét helyezik a középpontba; 
megjegyzi, hogy a demokratikus, átlátható és elszámoltatható intézmények fontos 
szerepet töltenek be annak biztosításában, hogy a gazdaságpolitika megfeleljen ennek a 
célnak, és ezáltal biztosítsa a közjót;

2. ragaszkodik a gazdasági kormányzási keret demokratikus legitimitációjának, 
számonkérhetőségének és ellenőrzésének megerősítéséhez; úgy véli, hogy a 
felelősségvállalás javítása érdekében az felelősségi köröket a döntéshozatal vagy a 
döntésvégrehajtás szintjén kell kijelölni, ahol a nemzeti parlamentek ellenőrzik a 
nemzeti kormányokat és az Európai Parlament ellenőrzi az európai vezetőket; 
hangsúlyozza a keret helyes és következetes végrehajtásának fontosságát valamennyi 
tagállamban;

3. hangsúlyozza, hogy a Covid19-válság ismét nyilvánvalóvá tette az Unió gazdasági 
kormányzási keretének fontosságát, amelyet megerősítettek, de tovább kell fejleszteni, 
többek között az átláthatóság növelésével; úgy véli, hogy a megfelelő parlamenti 
ellenőrzés biztosítása érdekében felül kell vizsgálni a gazdasági párbeszéd 
végrehajtását; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy reagáljanak erre az igényre, 
különösen az Európai Parlament szorosabb bevonása, valamint a nemzeti parlamentek 
bevonásának ösztönzése révén, a nemzeti kormányok felelősségvállalásának és 
demokratikus ellenőrzésének javítása érdekében, valamint a szociális partnerek, a civil 
társadalom és az érdekelt felek bevonása és a velük folytatott megfelelő konzultáció 
révén;

4. felszólít a költségvetési paktum 13. cikkében előirányzott parlamentközi konferencia 
továbbfejlesztésére annak érdekében, hogy szükség esetén érdemi megbeszéléseket 
lehessen folytatni a kellő időben;

5. ösztönzi a nemzeti parlamentek tényleges nemzeti szintű bevonását annak biztosítása 
révén, hogy joguk legyen tájékoztatást kapni a Tanácsban eljáró saját nemzeti 
kormányuktól;

6. felhív a Szerződésekben foglalt rugalmassági lehetőségek kihasználására annak 
érdekében, hogy gyakrabban alkalmazzák a közösségi módszert, az egyhangútól a 
minősített többségi szavazás felé mozduljanak a Tanácsban, és amennyiben lehetséges, 
a Parlamentet együttdöntéssel vonják be; felszólít különösen egy "áthidaló klauzulára" 
vonatkozó, átfogó csomag elfogadására annak érdekében, hogy a Tanácsban áttérjenek a 
minősített többségi szavazási eljárásokra adózási kérdésekben és az uniós költségvetés 
saját forrásai tekintetében;
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7. emlékeztet a parlamenti ellenőrzés fontosságára az Unió gazdasági kormányzásában; 
felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a megfelelő parlamenti ellenőrzést az Unió 
gazdasági kormányzási keretének felülvizsgálatában; emlékeztet álláspontjára egy 
intézményközi megállapodás megkötését illetően annak érdekében, hogy 
meghatározzák az európai szemeszter valamennyi szakaszának parlamenti felügyeletét; 

8. kéri a Parlament gazdasági kormányzási keretben – többek között a fenntartható európai 
kormányzásban – betöltött demokratikus szerepének megerősítését annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon a gazdasági és monetáris unió (GMU) és az euró keretében hozott 
döntések megfelelő ellenőrzése;

9. emlékeztet rá, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 121. és 
126. cikke értelmében az Európai Parlament nem ellenőrizheti és nem módosíthatja a 
Tanács által az európai szemeszter keretében tett ajánlásokat; úgy véli, hogy sürgősen 
felül kell vizsgálni a Szerződést annak érdekében, hogy az ajánlások Parlament általi 
jóváhagyása révén növeljék a demokratikus legitimitást;

10. hangsúlyozza az uniós gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikák 
összehangolásának fontosságát a munkahelyteremtés és növekedés érdekében; kéri, 
hogy vegyék figyelembe a GMU szociális dimenzióját, és e tekintetben emlékeztet az 
EUMSZ 9. cikkére, amely kimondja, hogy „politikái és tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre [...] vonatkozó követelményeket”; hangsúlyozza a szociális jogok 
európai pillére és a környezetvédelmi célkitűzések végrehajtásának fontosságát 
összhangban az Unió éghajlati, környezeti és fenntartható fejlődési 
kötelezettségvállalásaival; arra ösztönzi a Bizottságot és az Európai Tanácsot, hogy 
ezeket a vállalásokat vegyék figyelembe az uniós gazdasági kormányzásban; kéri, hogy 
a szociális eredménytáblát maradéktalanul vegyék figyelembe a tagállamoknak a 
szociális jogok európai pillére alapelveivel kapcsolatos teljesítményei nyomon követése 
során; emlékeztet rá, hogy a szociális jogok európai pillére szerint a gazdasági, 
foglalkoztatási és szociális politikákról a nemzeti gyakorlatnak megfelelően konzultálni 
kell a szociális partnerekkel;

11. felhívja az EKB-t, hogy tartsa tiszteletben az ombudsman ajánlásait1, és gondosan 
vizsgálja felül belső szabályait azon összeférhetetlenségek elkerülése érdekében, 
amelyek egyrészt a forgóajtó-jelenségből, másrészt abból adódhatnak, hogy az EKB 
Igazgatóságának és Kormányzótanácsának tagjai olyan informális fórumokon vesznek 
részt, ahol zárt ajtók mögötti megbeszélések folynak a magánszektor vezető 
képviselőivel;

12. hangsúlyozza, hogy a gazdasági sokkok kezeléséhez megfelelő mechanizmusokra van 
szükség; üdvözli a Next Generation EU (NGEU) helyreállítási eszköz létrehozását mint 
további fontos lépést, de rámutat arra, hogy állandó pénzügyi támogatási programokra 
van szükség; megismétli, hogy hatékony intézményi keretre van szükség az ilyen 
mechanizmusok és programok továbbfejlesztéséhez;

13. kiemeli, hogy a jelenlegi válság fényében fontos, hogy az Unió gazdasági keretével 

1 Az 1697/2016/ANA. sz. ügy: a volt EKB-elnök, Mario Draghi részvétele a Harmincak Csoportjában



PE689.500v02-00 30/36 RR\1234847HU.docx

HU

összefüggésben figyelmet fordítsunk a növekvő munkanélküliségre és az Európán belüli 
egyenlőtlenség szintjére; úgy véli, hogy e negatív tendenciák leküzdésének egyik 
legjobb módja a több és jobb európai munkahely megteremtésére irányuló erőfeszítések 
fokozása;

14. hangsúlyozza a munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszerek fontos szerepét 
gazdasági visszaesés idején; e tekintetben üdvözli a COVID-19-járvány miatt felmerülő 
a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást 
nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozását; hangsúlyozza, hogy hatékonyan enyhíteni 
kell mind a szimmetrikus, mind az aszimmetrikus gazdasági sokkhatásokat az Unióban; 

15. üdvözli az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források 
bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló intézményközi megállapodások megkötését

16. emlékeztet arra, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló megállapodás 
megismétli, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak mint társjogalkotóknak 
egyenrangú felekként kell gyakorolniuk hatásköreiket, és ezért a Bizottságnak egyenlő 
módon kell kezelnie őket, továbbá hangsúlyozza a nemzeti parlamentek szerepét és 
felelősségét;

17. üdvözli az NGEU-hoz kapcsolódó közös adósságkibocsátást és az új saját források 
létrehozásáról szóló döntést; sajnálatát fejezi ki azonban e határozat ratifikálásának 
jelenlegi üteme miatt, és felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket e 
tekintetben;

18. emlékeztet rá, hogy az EUMSZ 14. jegyzőkönyve szerint egyszer az Unió valamennyi 
tagállamának be kell vezetnie az eurót;

19. megjegyzi, hogy az eurócsoport és az euróövezeti csúcstalálkozó informális 
vitafórumok a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin) és az Európai Tanács keretében, 
és kéri, hogy építsék be őket a Szerződés keretébe; felhívja a tagállamokat, hogy a 
közösségi keretek között járjanak el, biztosítva az Európai Parlament társjogalkotói 
szerepét és demokratikus felügyelethez való jogát; 

20. kéri, hogyaz eurócsoportra olyan eljárási szabályok vonatkozzanak, amelyek növelik a 
döntéshozatal átláthatóságát és a számonkérhetőséget, beleértve a szavazási eljárásokat 
és az eredmények közzétételét;

21. emlékeztet álláspontjára, miszerint az eurócsoport elnöke és a gazdasági és 
pénzügyekért felelős biztos pozícióját egyesíteni lehetne, és ebben az esetben a 
Bizottság elnökének e biztost a Bizottság alelnökéül kell kineveznie;

22. megjegyzi, hogy a mélyebb és reziliensebb GMU-hoz több erősebb kormányzásra, 
nagyobb hatékonyságra, egyszerűségre és több átláthatóságra van szükség, a 
szabályoknak pedig elvi alapon nem szabad túllépniük a célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéken;

23. kiemeli, hogy a Covid19-világjárvány társadalmi-gazdasági következményei 
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strukturális jellegűek, és hosszú távú kedvezőtlen hatásokkal fognak járni, ezért az Unió 
makrogazdasági kormányzási rendszerének, különösen a Stabilitási és Növekedési 
Paktumnak az átfogó felülvizsgálatára van szükség; 

24. úgy véli továbbá, hogy biztosítani kell – a többek között – a szociális jogok európai 
pillérének, a kettős átállásnak, valamint a kutatási és innovációs ágazatnak a 
megerősítését célzó termelőberuházásokat; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy 
az Európai Költségvetési Tanács azt javasolta, hogy bizonyos konkrét 
növekedésösztönző kiadásokat mentesítsenek az elsődleges kiadások nettó növekedési 
plafonja alól;

25. üdvözli, hogy az általános mentesítési rendelkezés lehetővé teszi a Bizottság és a 
Tanács számára, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályokon alapuló keretén 
belül megtegyék a szükséges szakpolitikai koordinációs intézkedéseket és az 
egészségügyi, társadalmi és gazdasági válság kezeléséhez elengedhetetlen 
közberuházásokat; hangsúlyozza, hogy az általános mentesítési rendelkezés 
aktiválásának – amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy átmenetileg eltérjenek 
a középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától – továbbra is lehetségesnek 
kell maradnia mindaddig, amíg a járványügyi körülmények lehetővé nem teszik a 
gazdasági tevékenység normalizálódását; megjegyzi, hogy a jelenlegi előzetes jelzések 
szerint az általános mentesítési záradékot 2022-ben továbbra is alkalmazni kell;

26. emlékeztet a nemek közötti egyenlőség fontosságára, amelyet az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 23. cikke rögzít; emlékeztet rá, hogy az Unió gazdasági és monetáris 
ügyekkel foglalkozó vezető tisztségviselőinek kinevezésekor tiszteletben kell tartani a 
képzettség, a tapasztalat és a nemek közötti egyensúly elvét; felhívja a nemzeti és uniós 
intézményeket, hogy biztosítsák ezen elvek tiszteletben tartását, és emlékeztet az uniós 
gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi 
egyensúlyról szóló, 2019. március 14-i állásfoglalásának 4. bekezdésében foglalt 
álláspontjára2, amely szerint a Parlament kötelezettséget vállal arra, hogy nem vesz 
figyelembe olyan jelöltlistákat, amelyek összeállításakor a kiválasztási folyamat során 
nem tartották tiszteletben a nemek közötti egyensúly elvét a képesítésekre és 
tapasztalatokra vonatkozó követelmények mellett;

27. emlékeztet a kifejezetten egy közelmúltbeli, az EKB 2020. évi tevékenységéről szóló 
jelentésben megfogalmazott kérésére, miszerint felkéri a Tanácsot, hogy a közeljövőben 
az EKB-ban betöltendő álláshelyek esetében állítsa össze az előválogatott jelöltek 
nemek szempontjából kiegyensúlyozott listáját, és ezt ossza meg a Parlamenttel, hogy 
ily módon a Parlament jelentőségteljesebb tanácsadói szerepet tölthessen be az EKB 
Igazgatóságának kinevezési folyamata során;

28. úgy véli, hogy a GMU létrehozása elválaszthatatlan a jogállamiság tiszteletbe 
ntartásától és a bankunió kiteljesítésétől; üdvözli az uniós költségvetés védelmét 
szolgáló általános feltételrendszerről szóló (EU, Euratom) 2020/2092 
rendelet3elfogadását;

29. kiemeli az Európai Parlament fontos szerepét a rendelet elfogadását megelőző 

2 HL C 23., 2021.1.21., 105. o.
3 HL L 433I., 2020.12.22., 1. o.
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tárgyalásokban; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy a rendelet teljes körűen 
alkalmazandó;

30. hangsúlyozza, hogy fontos vitát folytatni a gazdasági kormányzásról az Európa 
jövőjéről szóló konferencia keretében a polgárokkal, civil társadalmi szervezetekkel és 
szociális partnerekkel, valamint egy sor érdekelt féllel európai, tagállami, regionális és 
helyi szinten; 

31. kéri, hogy a konferencia következtetéseit megfelelően vegyék figyelembe; elkötelezi 
magát a konferencia késedelmek nélküli és tényleges nyomon követése mellett, 
jogalkotási javaslatokkal, a szerződés módosításának kezdeményezésével vagy egyéb 
módokon; felhívja a másik két intézményt, hogy tegyék meg ugyanezt a 
kötelezettségvállalást;

32. felhív a Stabilitási és Növekedési Paktum felülvizsgálatának végrehajtására, valamint az 
Európai Stabilitási Mechanizmusnak és az Egységes Szanálási Alapnak az uniós jogba 
való beépítésére a gazdasági kormányzás demokratikus elszámoltathatóságának javítása 
és a GMU kiteljesítése érdekében;

33. kéri, hogya Szerződések következő felülvizsgálata során szüntessék meg a Tanácson 
belüli egyhangú döntéshozatalt előíró és ezáltal a parlamenti együttdöntési hatáskört 
korlátozó rendelkezéseket a gazdasági és pénzügyi politika valamennyi területén;

34. kéri, hogy az eurócsoportot alakítsák át tanácsi formációvá.
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