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JAVASLATOK

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

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak egy fenntarthatóbb növekedési modellre van 
szüksége ahhoz, hogy egy hosszú távú és hatékony stratégia végrehajtása révén választ 
tudjon adni a tagállamokat érintő gazdasági, társadalmi, környezeti, digitális és 
demográfiai kihívásokra; üdvözli az európai zöld megállapodást és az azt kiegészítő 
Fenntartható Európa beruházási tervet mint Európa új zöld növekedési stratégiáját, 
amelynek középpontjában a fenntarthatóság, a kohézió, a polgárok jólléte, a társadalmi 
méltányosság és a makrogazdasági stabilitás áll; hangsúlyozza, hogy ezt az új stratégiát 
beruházásoknak és egy társadalmilag méltányos átmenetnek kell támogatnia, biztosítva 
a konvergenciát, a munkahelyteremtést, az egyenlőtlenségek csökkentését és a hosszú 
távú jólétet a jövőben, ugyanakkor tiszteletben tartva a természeti erőforrások 
korlátozottságát; tudomásul veszi a Bizottság éves növekedési stratégiájának „éves 
fenntartható növekedési stratégiára” történő átnevezését, és e cél elérése érdekében 
politikai változást vár el;

2. hangsúlyozza, hogy ezek a kihívások mind pozitív, mind negatív módon érinthetik az 
embereket, és esetlegesen negatív elosztási hatásokkal járhatnak; ezért úgy véli, hogy a 
szolidaritással és a szociális jogok európai pillérével kapcsolatos elvek végrehajtásának 
biztosítása alapvető fontosságú a munkanélküliség, a dolgozói szegénység, a 
bizonytalan foglalkoztatás, valamint a nemek közötti szakadék és bérszakadék kezelése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy létfontosságú annak biztosítása, hogy az új, inkluzív 
európai növekedési modell ne hagyja figyelmen kívül azokat, akik nem képesek teljes 
mértékben kihasználni az általa teremtett lehetőségeket; úgy véli, hogy ezt többek 
között az infrastruktúrába, a készségekbe és az oktatásba, az egészségügybe, a kutatásba 
és az innovációba történő jelentős beruházásokkal lehet elérni;

3. hangsúlyozza az európai szemeszter mint olyan eszköz fontosságát, amely biztosítja a 
makrogazdasági és költségvetési politikák koordinációját és koherenciáját annak 
érdekében, hogy szinergiákat teremtsen és hozzájáruljon a makrogazdasági stabilitáshoz 
és a fenntartható fejlődéshez;  üdvözli, hogy az országjelentések nagyobb hangsúlyt 
fektetnek az éghajlati és környezeti fenntarthatóságra és a fenntartható fejlődési célok 
végrehajtására, valamint a Párizsi Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásokra; úgy 
véli, hogy létfontosságú megtartani az európai szemeszter eredeti célját és funkcióját, 
mivel azt azzal a céllal hozták létre, hogy keretet biztosítson a gazdaságpolitikák EU-
szerte történő összehangolásához, a fenntartható növekedés fenntartható módon történő 
előmozdítása pedig felelős költségvetési politikák, strukturális reformok és beruházások 
előmozdítását jelenti;

4. üdvözli az új Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy áttekinti a 
Stabilitási és Növekedési Paktum jelenlegi szabályait, figyelembe véve az Európai 
Költségvetési Tanács ajánlásait;

5. úgy véli, hogy a jövőben még több rugalmasságot kell tanúsítani a tagállamok arra 
irányuló erőfeszítéseinek figyelembevétele érdekében, hogy támogassák a versenyképes 
és zöld gazdaságra való méltányos és inkluzív átállást, és kezeljék az éghajlatváltozás 
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jelentette kockázatokat, beleértve a regionális különbségek ebből eredő növekedését is, 
mégpedig többek között a nagyobb konvergencia elérését célzó fenntartható 
beruházások előmozdítása révén; hangsúlyozza a munkanélküli ellátásra vonatkozó 
európai viszontbiztosítási rendszer elfogadásának fontosságát a társadalmi és gazdasági 
egyensúlyhiányok megszüntetése érdekében;

6. üdvözli az egységes piac teljesítményéről szóló jelentéseket, amelyek eloszlatják az 
uniós költségvetés „nettó befizetőit és nettó kedvezményezettjeit” övező tévhiteket 
azáltal, hogy olyan adatokat szolgáltatnak, amelyek szemléltetik az egységes piachoz 
való, minden tagállamot megillető hozzáférés, valamint a gazdaságaink közötti 
szolidaritás előnyeit; hangsúlyozza, hogy a „nettó befizetők és nettó 
kedvezményezettek” megközelítés figyelmen kívül hagyja különösen az áruk, a tőke, a 
szolgáltatások és a személyek uniós országok közötti szabad mozgásából származó 
előnyöket; bízik abban, hogy az EU saját forrásainak reformja és bővítése szintén hozzá 
fog járulni a fent említett tévhitek eloszlatásához;

7. hangsúlyozza az időben, megfelelően és kellő mértékben finanszírozott uniós 
költségvetés és többéves pénzügyi keret fontosságát a közös kihívások kezelése és a 
polgárok elvárásainak való megfelelés érdekében – a szakpolitikai koherencia 
biztosítása mellett –, valamint a tagállamokban a fenntartható növekedéshez való 
jelentős hozzájárulás céljából; emlékeztet a Parlament álláspontjára, amelyben egy erős 
és hiteles uniós költségvetést – a Szerződésekben rögzített, régóta fennálló uniós 
szakpolitikák szintjének bármilyen csökkentése nélkül –, valamint egy, az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó megállapodást követelt meg egyetértése 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság fogadjon el egy méltányosabb, átláthatóbb, 
szigorúbb és átfogóbb módszertant az éghajlat és a biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére; úgy véli, hogy ennek magában kell foglalnia az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjából releváns kiadások meghatározására és nyomon 
követésére szolgáló megreformált teljesítménymutatókat, a káros intézkedések pénzügyi 
támogatásának megakadályozását, iránymutatásokat annak biztosítására, hogy 
valamennyi uniós kiadás összeegyeztethető a Párizsi Megállapodás szerinti, a globális 
felmelegedés 1,5 fok alatt tartására vonatkozó kötelezettségvállalással, valamint az 
éghajlati szempontok érvényesítése által az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz 
való alkalmazkodásra gyakorolt közép- és hosszú távú hatások vizsgálatát, és e 
folyamatba a Parlamentet is be kell vonni; emlékeztet arra, hogy a jövőbeli uniós 
költségvetésnek hozzá kell járulnia az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos szempontoknak a célzott kiadási arányokon túli érvényesítéséhez azáltal, 
hogy az éghajlati és társadalmi dimenziót integrálják valamennyi főbb program 
döntéshozatalába és a teljes szakpolitikai ciklusba;

8. úgy véli, hogy a tagállamok és a régiók különböző kiindulási pontokkal és 
követelményekkel rendelkeznek az átmenet tekintetében, ezért néhányuk esetében eltérő 
mértékű lesz a kockázat gazdasági, földrajzi és társadalmi jellemzőikből adódóan; 
hangsúlyozza, hogy a már megtett erőfeszítéseket nem szabad figyelmen kívül hagyni; 
úgy véli, hogy a méltányos átállási mechanizmusnak megfelelő, inkluzív, igazságos és 
méltányos átmenetet kell biztosítania a karbonsemleges gazdasággá való átalakulás által 
érintett valamennyi régió számára;

9. emlékeztet annak fontosságára, hogy a gazdasági és monetáris uniót olyan központi 
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fiskális eszközrendszerrel egészítsék ki, amely képes kezelni a makrogazdasági 
sokkokat olyan eszközök révén, mint a munkanélküli ellátásra vonatkozó európai 
viszontbiztosítási rendszer és az európai beruházásstabilizáló eszköz; tudomásul veszi 
az euróövezetre vonatkozó, konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz, valamint a reformtámogató program létrehozására irányuló javaslatokat; úgy 
véli, hogy a fenti költségvetési eszköz irányítási struktúráját demokratikus 
ellenőrzésnek kell alávetni, és attól tart, hogy ha az eszköz túl kis méretű, fennáll annak 
a kockázata, hogy makrogazdasági szempontból nem lesz releváns;

10. hangsúlyozza, hogy az EU és tagállamai költségvetési forrásainak szempontjából fontos 
fellépni az adókijátszás, az adókikerülés és az agresszív adótervezés ellen, mégpedig 
európai szinten összehangolt erőfeszítések útján; emlékeztet arra, hogy az e küzdelembe 
való beruházás révén sokkal könnyebben és módszeresebben szerezhetők vissza a 
finanszírozási források a nemzeti költségvetésekben, mint bármely más, az uniós 
költségvetésen keresztül elért megtakarítás útján; úgy véli, hogy a digitális technológiák 
hatással lesznek a gazdaságban a hozzáadott érték létrehozásának módjára, és az európai 
adórendszert oly módon kell megreformálni, hogy meg tudjon birkózni ezzel az 
átalakulással; hangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi szempontok nemzeti 
költségvetésekben történő érvényesítésére irányuló bármilyen adóreformnak 
társadalmilag kiegyensúlyozott adóterhet kell eredményeznie az adófizetők számára;

11. megjegyzi, hogy az európai szemeszter elszámoltathatóságát tovább lehetne javítani, 
többek között a prioritások meghatározásának szakaszában; sürgeti a Bizottságot, hogy 
törekedjen a Parlament szerepének megerősítésére az európai szemeszter irányításában; 
felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék a nemzeti parlamenteknek, a 
szociális partnereknek és más érdekelt feleknek az európai szemeszterben betöltött 
szerepét.
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