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JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az euróövezet országai számára nemrégiben létrehozott pénzügyi támogatási 

eszközök nem az EU elsődleges joganyagán alapulnak, és mivel az EUMSZ 143. cikke 

egyértelműen meghatározza az euróövezeten kívüli országok számára elérhető 

eszközöket; 

B. mivel az Európai Bíróság az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló 

szerződés 13. cikkének (3) bekezdésére hivatkozva a közelmúltban (a Pringle-ügy 

kapcsán) megerősítette, hogy az említett szerződésben való részvételével az Európai 

Bizottság „az Unió általános érdekeit mozdítja elő” és biztosítja „az ESM által kötött 

egyetértési megállapodásoknak az uniós joggal való összeegyeztethetőségét”; 

C. mivel az EUMSZ 151. cikke előírja, hogy az EU és a tagállamai által hozott 

intézkedéseknek összhangban kell lenniük az 1961. évi Európai Szociális Chartában és a 

munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi közösségi chartában rögzített 

alapvető szociális jogokkal, többek között a szociális párbeszéd javítása érdekében; 

D. mivel az EUMSZ 152. cikke kimondja, hogy „az Unió az egyes nemzeti rendszerek 

különbözőségeinek figyelembevételével elismeri és támogatja a szociális partnerek uniós 

szintű szerepvállalását; önállóságuk tiszteletben tartása mellett elősegíti a szociális 

partnerek közötti párbeszédet.”; 

E. mivel a pénzügyi támogatás feltételeiről az érintett uniós intézmények, az Európai 

Stabilitási Mechanizmus (ESM) és az IMF kölcsönösen egyeznek meg, de a végső döntést 

– az érintett tagállam kormányával megtárgyalt egyetértési megállapodás alapján – mindig 

az ESM kormányzótanácsa hozza meg; 

F. mivel a trojka ad-hoc megoldás volt, amelyet a legnagyobb nehézségekkel küzdő 

országok támogatása, a rendezetlen csőd és a válság egyéb tagállamokra történő 

átgyűrűzésének megakadályozása, az államadóssággal kapcsolatos spekuláció leállítása és 

az euróövezet felbomlásának megelőzése érdekében akkor hoztak létre, amikor a 

gazdasági válság miatti vészhelyzetben rendkívül rövid idő alatt kellett döntéseket hozni; 

G. mivel az euróövezet pénzügyi támogatást igénylő országai által aláírt egyetértési 

megállapodás negatív hatással van a polgárok szociális jogaira, és emiatt rendkívül fontos 

annak biztosítása, hogy a pénzügyi segítségnyújtási programok kidolgozása és 

végrehajtása mind európai, mind nemzeti szinten demokratikusan megfelelően 

elszámoltatható legyen; 

1. hangsúlyozza, hogy az EFSF és az ESM uniós intézményeken kívüli létrehozása 

visszalépést jelent az Unió fejlődése szempontjából, különösen a Parlament, a 

Számvevőszék és a Bíróság kárára; 

2. kéri a Szerződés módosítását annak érdekében, hogy a közösségi keretek között létrejöjjön 
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egy egységes pénzügyi támogatási eszköz minden uniós tagállam számára, mivel a 

közösségi módszertől való bármilyen eltérés és a kormányközi megállapodások fokozott 

alkalmazása csak megosztja és gyengíti az Európai Uniót; úgy véli, hogy egy ilyen 

módosításnak köszönhetően rendelkezésre állna egy eszköz az Európai Unió és 

intézményei számára arra, hogy gyorsan, hatékonyan és a megfelelő demokratikus 

legitimitással kezelhessék az euróövezet és tagállamai gazdasági, pénzügyis és társadalmi 

stabilitását veszélyeztető jövőbeli kihívásokat; ezért egy európai monetáris alap 

létrehozását kéri; 

3. úgy véli, hogy a trojkát mint az euróövezet megmentésére és az övezetbe tartozó államok 

gazdasági és pénzügyi stabilitásának biztosítására hozták létre biztonsági és vészhelyzeti 

megoldásként, de a hasonló helyzetek megelőzése és kezelése érdekében mostantól egy 

olyan állandó megközelítésre és mechanizmusra van szükség, amely a fenntartható 

növekedés és a pénzügyi stabilitás célkitűzéseire összpontosít; 

4. sajnálja, hogy a pénzügyi támogatási rendszer még nem került megfelelő parlamenti 

ellenőrzés és elszámoltathatóság alá az uniós Szerződések keretén belül; 

5. úgy véli, hogy a trojka által a programban részt vevő tagállamokkal kapcsolatosan végzett 

munka jelenlegi elemzését fontos információforrásként kell használni annak érdekében, 

hogy tanulni lehessen a múlt hibáiból, és új mechanizmusok révén új megközelítéseket 

kell alkalmazni annak elkerülése céljából, hogy az európai gazdaságoknak a jövőben 

ismét jelentős kiigazítási költségeket kelljen viselniük; 

6. megállapítja, hogy miközben az egyetértési megállapodásra vonatkozó tárgyalások és a 

trojka megbízatása kapcsán felmerült az átláthatóság hiánya, a programban részt vevő 

országok szavazóinak lehetőségük nyílt arra, hogy kifejezésre juttassák egyetértésüket a 

kiigazítási programok általános irányvonalaival kapcsolatban; 

7. hangsúlyozza, hogy a nemzeti kormányok gazdasági kiigazítási programjainak az 

egyetértési megállapodással való összhangjának megállapításáért, meghatározásáért és 

ellenőrzéséért felelős uniós intézmények egyikeként elsősorban az Európai Bizottság 

tartozik felelősséggel az Európai Parlamentnek; szorgalmazza, hogy a következő 

megállapodásban írják elő, hogy a lényeges határozatokról rendszeresen be kell számolni 

az Európai Parlamentnek; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy biztosítsák az uniós 

intézményeknek az Európai Parlament felé, a tagállamok kormányainak pedig a nemzeti 

parlamentek felé való közvetlen demokratikus elszámoltathatóságát; 

8. hangsúlyozza, hogy a tagállamok és az Unió egészének gazdasági és pénzügyi 

stabilitására való törekvés nem áshatja alá a szociális stabilitást, az európai szociális 

modellt és az uniós polgárok szociális jogait; hangsúlyozza, hogy a Szerződések 

rendelkezéseinek megfelelően a szociális partnerek európai szintű gazdasági párbeszédbe 

való bevonásának fel kell kerülnie a politikai menetrendbe; kéri a szociális partnerek 

szükségszerű bevonását a jelenlegi és jövőbeni kiigazítási programok kialakításába és 

végrehajtásába; 

9. kéri, hogy sürgősen tegyék egyértelművé a trojkában részt vevő intézmények 

kötelezettségeit és az eurócsoporthoz fűződő kapcsolatukat; 

10. úgy véli, hogy az euróövezet és az IMF kapcsolatát újból meg kell határozni annak 



 

AD\1018916HU.doc 5/6 PE526.301v02-00 

 HU 

érdekében, hogy fokozatosan csökkenjen a Valutaalap közvetlen szerepe az euróövezet 

államadóság-problémáinak megoldásában; 

11. hangsúlyozza, hogy az uniós intézményeket teljes mértékben kötelezik az uniós 

jogszabályok, és hogy azok a trojkán belül kötelesek az alapvető jogokkal összhangban 

eljárni, amelyeknek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 51. cikke értelmében minden 

esetben érvényre kell jutniuk. 
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