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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2018. évi éves növekedési 

jelentés 

(2017/2226(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), és különösen 

121. cikkének (2) bekezdésére, 136. cikkére és 148. cikkére, 

– 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 rendeletre1, 

– tekintettel a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről 

szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvre2, 

– tekintettel a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli 

kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2011. november 16-i 

1174/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre3, 

– tekintettel a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsítására és 

pontosítására vonatkozó 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 8-i 

1177/2011/EU tanácsi rendeletre4, 

– tekintettel a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló, 

2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5, 

– tekintettel a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló, 

2011. november 16-i 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre6, 

– 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 

rendeletre7, 

– 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 

                                                 
1 HL L 306., 2011.11.23., 12. o. 
2 HL L 306., 2011.11.23., 41. o. 
3 HL L 306., 2011.11.23., 8. o. 
4 HL L 306., 2011.11.23., 33. o. 
5 HL L 306., 2011.11.23., 25. o. 
6 HL L 306., 2011.11.23., 1. o. 
7 HL L 140., 2013.5.27., 11. o. 
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parlamenti és tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel az Európai Tanács 2010. március 25–26-i és 2010. június 17-i 

következtetéseire és a Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i közleményére (COM(2010)2020), 

– tekintettel a tagállamok és az Európai Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 

iránymutatásokról szóló, 2015. július 14-i (EU) 2015/1184 tanácsi ajánlásra2, 

– tekintettel „Az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és 

az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap” 

című, 2015. június 25-i 2015/1017/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre3, 

– tekintettel „A rugalmasság legjobb kihasználása a Stabilitási és Növekedési Paktum 

meglévő szabályain belül” című, 2015. január 13-i bizottsági közleményre 

(COM(2015)0012), 

– tekintettel „A gazdasági kormányzás keretének felülvizsgálatáról: mérleg és főbb 

kérdések” című, 2015. június 24-i állásfoglalására4, 

– tekintettel az európai gazdasági és monetáris unió megvalósításáról szóló jelentésre („az 

öt elnök jelentése”), 

– tekintettel a Bizottság „Lépések a gazdasági és monetáris unió kiteljesítése felé” című, 

2015. október 21-i közleményére (COM(2015)0600), 

– tekintettel a Bizottság 2017. évi őszi európai gazdasági előrejelzésére, 

– tekintettel az európai szemeszter keretében az euróövezetben megvalósuló 

gazdaságpolitikai koordinációról szóló, a Gazdasági és Monetáris Bizottság számára 

készült tanulmányokra és mélyreható elemzésekre (2015. november), 

– tekintettel a 2016. évi éves növekedési jelentésről szóló 2015. november 26-i bizottsági 

közleményre (COM(2015)0690), a riasztási mechanizmus keretében készült 2016. évi 

jelentésre (COM(2015)0691) és a közös foglalkoztatási jelentés tervezetére 

(COM(2015)0700), 

– tekintettel a strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó 

létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2015)0701), 

– tekintettel az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítéséről szóló, 2015. december 

17-i állásfoglalására5, 

                                                 
1 HL L 140., 2013.5.27., 1. o. 
2 HL L 192., 2015.7.18., 27. o. 
3 HL L 169., 2015.7.1., 1. o. 
4 HL C 407., 2016.11.4., 105. o. 
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0469. 
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– tekintettel az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló tanácsi ajánlásra, 

– tekintettel a nemzeti parlamentek képviselőivel a 2018-as európai szemeszter 

prioritásairól folytatott tárgyalásokra, 

– tekintettel az európai szemeszterre vonatkozó csomagról és a 2018. évi éves növekedési 

jelentésről a Bizottsággal folytatott európai parlamenti vitára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Nőjogi és 

Esélyegyenlőségi Bizottság véleményeire (A7–0000/2018), 

A. mivel a Bizottság előjegyzései szerint az európai gazdaság várhatóan tovább növekszik, 

még ha a munkahelyteremtésnek és a háztartások vásárlóerejének a növekedése az 

elkövetkező két évben veszít is lendületéből – a növekedés idén az EU-ban eléri a 2,3%-

ot, majd 2018-ban elhanyagolható módon 2,1%-ra lassul, 2019-ben pedig enyhén 

tovább lankad 1,9%-ra;  

B. mivel a magánszektor fogyasztásának növekedése várhatóan enyhén lassul a következő 

évben a 2019-es fellazulás előtt a tavalyihoz képest magasabb infláció miatt, ami 

gyengíti a háztartások vásárlóerejét, és ezt a hatást várhatóan csak részben fogja 

enyhíteni a magánmegtakarítások alacsonyabb szintje; 

C. mivel az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) az európai strukturális és 

beruházási alapok mellett jelentős mértékben támogatta az EU-ban a befektetéseket, 

míg ezzel egyidejűleg a megtakarítások tőkeirányultsága csökkentette a megtérüléseket, 

és kevesebb ösztönzőt adott a befektetésekhez; 

D. mivel a foglalkoztatás várhatóan továbbra is nőni fog, míg egyes munkaerőpiaci 

mutatók, illetve a „nem önkéntes részmunkaidő” viszonylag magas aránya az 

egyenlőtlenségeket súlyosbító, kitartó munkaerő-piaci nehézségekre utal; 

E. mivel a foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliség aránya egyaránt még mindig 

magasabb mint 2008-ban; mivel a rejtett munkanélküliség (munkába állni vágyó, de 

munkát aktívan nem kereső munkanélküliek) aránya 2016-ban 20%-os volt; 

F. mivel az adókerülés, az adócsalás és az agresszív adótervezés milliárdos veszteségeket 

okoztak számos tagállam közpénzeinek potenciális jövedelméből a nagy társaságok 

előnyére; 

1. tudomásul veszi, hogy megjelent a 2018-as éves növekedési jelentési csomag, illetve a 

beruházások, strukturális reformok és adóügyi konszolidálás javasolt szakpolitikai 

ötvözete, amelyet a magasabb növekedési szintek tovább emelésének és az európai 

talpraállás és felfele tartó konvergencia erősítésének eszközeként került bemutatásra; 

2. ugyanakkor rávilágít a potenciális eredmények és termelékenység elégtelen 

növekedésének kitartó strukturális problémájára, ami a befektetések és fizetések 
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alacsony szintjével jár, tartós társadalmi egyenlőtlenségekhez vezetve; 

3. hangsúlyozza az európai szintű béremelés fontosságát a növekedés fő támogatójának 

számító lakossági fogyasztás fellendítése érdekében; rámutat, hogy a csak az adóügyi 

kérdésekre való figyelés helyett a pénzügyi, adóügyi és jövedelempolitikák (ideértve a 

béreket és a profitfejlesztést is) interakciójára kell összpontosítani;  

4. üdvözli az államháztartás terén elért javulást, különösen az államháztartási hiányok 

mérséklődését és az adósságok GDP-hez viszonyított arányának fokozatos csökkenését 

az EU-ban és az euróövezetben; emlékeztet, hogy míg számos tagállamnak korlátozott a 

költségvetési mozgástere a fenntartható, növekedésbarát strukturális reformok 

végrehajtásához, addig egyes tagállamok még mindig nagy többlettel rendelkeznek, 

amit EU-szerte a beruházások és növekedés fenntartására kellene fordítani; 

5. emlékeztet az állami beruházások fontosságára az EU-ban a beruházások fellendítése és 

ösztönzése érdekében; úgy véli, hogy a 2018-as éves növekedési jelentésben javasolt 

szakpolitika-ötvözetet tovább kell fejleszteni az EU-ban a közberuházások jelenlegi 

csökkenésének visszafordítására; rávilágít, hogy ez a csökkenés a helyi és regionális 

hatóságokat is sújtja, veszélyeztetve képességüket, hogy minőségi közszolgáltatásokat 

nyújtsanak; 

6. kéri a számviteli standardok (a nemzeti és regionális számlák európai rendszere, ESA 

2010) felülvizsgálatát a beruházások hosszú távú amortizációjának biztosítása 

érdekében, ami lehetővé tenné a költségvetési tartalékkeretek visszaállását és az 

infrastrukturális projektek megvalósítását; 

7. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszternek és az országspecifikus ajánlásoknak el 

kell érniük a szociális jogok pillérjében kitűzött célokat; 

8. ragaszkodik ahhoz, hogy az európai szemeszter keretében átfogó stratégiát kell 

kifejleszteni a környezetvédelmi szempontú fenntarthatóságot fellendítő beruházások 

támogatására; felszólítja a Bizottságot e tekintetben, hogy a 2018-as éves növekedési 

jelentés miként tükrözi, és az ezt követő szemeszteri folyamatok miként fogják majd 

tükrözni azon nyilatkozatát, mely szerint „a fenntartható fejlesztési célok most már a 

szemeszter szerves részét képezik” (a Bizottság 2017. május 22-i közleménye, 

COM(2017)0500);  

9. üdvözli, hogy a 2018-as éves növekedési jelentés elismeri azt, hogy hatékony és 

tisztességes adórendszerekre van szükség pénzügyek fenntarthatóságának 

biztosításához, illetve a tőkejövedelem adóztatásában beállt jelenlegi hanyatlás 

megfordításához; támogatja a Bizottság által a fokozott átláthatóság, a megreformált 

héarendszer és a konszolidált közös társasági adóalap elérése érdekében tett 

kezdeményezéseket;  

10. sajnálja az euróövezet számára tett ajánlásokban javasolt átfogó semleges költségvetési 

irányvonal – még ha 2018-ban több tagállamban enyhén ki is bővül a költségvetési 

irányvonal – a jelek szerint nem támogatja teljesen a gazdaság növekedését és a 

munkahelyteremtést; 

11. ragaszkodik ahhoz, hogy közös erőfeszítésre van szükség az euróövezet által kutatás-
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fejlesztésre fordított kiadásoknak az EU2020-as célokhoz való közelítése érdekében; 

megfelelő szakpolitikákat és beruházásokat sürget a felsőoktatáshoz és szakképzéshez 

való egyenlő hozzáférés biztosításáért; 

12. emlékeztet, hogy a tagállamok szerepe a minőségi oktatáshoz és szakképzéshez való 

hozzáférés garantálása; 

13. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el megfelelő intézkedéseket 

a menekültek letelepedésének és integrációjának elősegítésére, és időben jelezzék előre 

a munkaerőpiacra való gördülékeny bevezetésük érdekében, akárcsak az állami 

szolgáltatások elegendő erőforrással való ellátottsága érdekében szükséges 

követelményeket; hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek kulcsszerepet tölthetnek be 

a migránsok integrációjának elősegítésében és annak megelőzésében, hogy munkaügyi 

visszaélések áldozatai legyenek; 

14. úgy véli, hogy a rendelkezésre álló eszközök még nem egyenlőek az EU ciklikus és 

strukturális problémáinak teljes megoldásához, különösen a befogadó növekedés és 

termelékenység fokozásához, a munkahelyteremtés fellendítéséhez, a konvergencia 

előmozdításához, a fenntartható beruházások támogatásához és a sokkhatáshoz való 

alkalmazkodóképesség erősítéséhez; 

15. kiemeli, hogy a pénzügyi kapacitás – a meglévő képességek tetőzéseként, nem pedig a 

jelenleg a strukturális alapok és a kohéziós politika játszotta főszerep aláaknázása által – 

a konvergenciára ösztönzők növeléséhez, valamint az aszimmetrikus vagy szimmetrikus 

gazdasági sokkok ellensúlyozásához szükséges eszköz; 

16. aggódik, hogy a munkaerőpiaci hézagok és a hátrányos megkülönböztetés szerte az 

Európai Unióban továbbra is magas, ami növeli a javadalmazás, nyugdíjazás, 

döntéshozási részvétel, illetve vagyon terén a férfiak és nők közötti különbségeket; 

hangsúlyozza a javasolt foglalkoztatás minőségének viszonylatában a magas színvonal 

megőrzésének jelentőségét; 

17. a bankunió, többek között egy megbízható európai betétbiztosítási rendszer és egy 

közös költségvetési védőháló teljes körű megvalósítására szólít fel; 

18. kiemeli az európai szemeszter folyamata javításának jelentőségét, ideértve az 

euróövezet átfogó költségvetési irányvonalának hivatalossá tételét is, mint a 

szakpolitikák kidolgozásának és végrehajtásának alapvető eszközét a Gazdasági és 

Monetáris Unióban;  kéri a Stabilitási és Növekedési Paktum tágabb körű reformját a 

rugalmasságának javítása érdekében, hogy magába foglalja a befektetések differenciált 

kezelését is, és hogy bevezesse az átfogó költségvetési irányvonal koncepcióját; 

19. hangsúlyozza, hogy a GMU elmélyítése útján tett minden további lépésnek fokozottabb 

demokratikus ellenőrzésekkel kell együtt járnia; hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 

meg kell erősíteni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepét; kéri, hogy a 

tárgyalási folyamatba mind nemzeti minden európai szinten vonják be a 

szakszervezeteket; sürgeti a szemeszterről szóló intézményközi megállapodásra 

irányuló, régóta várt tárgyalások elkezdését; 

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
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INDOKOLÁS 

 

Az Európai Unió 2008 óta komoly gazdasági és pénzügyi válságot élt meg. Tíz év elteltével 

óvatosan beindult a gazdasági eredmények javulása és a növekedés az euróövezetben. 

 

Ugyanakkor ezek a makrogazdasági mutatók sem tudják feltartóztatni a tagállamokban az 

egyenlőtlenségek elmélyülését a szegénységben élő munkavállalók jelenségének 

elszaporodásával együtt, és nem tudják orvosolni az euróövezeti tagállamok közötti 

konvergencia hiányát sem. 

 

A 2018-as európai szemeszternek alkalmat kell teremtenie egy növekedést, befektetést és 

teljes körű foglalkoztatást biztosító gazdaságpolitika gyakorlásához. Ezzel egyidejűleg teljes 

mértékben hozzá kell járulnia az Európai Unió által a társadalmi jogok pilléréhez kitűzött 

célok megvalósításához is.  

 

Az európai gazdasági kormányzás jelenlegi kereteiről kiderült, hogy korlátozottak. Az 

euróövezet költségvetési politikájának irányváltása nélkül a minőségi munkahelyekkel járó 

tartós növekedés csak hiú remény! Az előadó ezért szorgalmazza a Stabilitási és Növekedési 

Paktum reformját, egy euróövezeti költségvetési kapacitás bevetését és egy ambiciózus 

közberuházási tervet.  

 

A Juncker-terv kétségkívül fontos első lépés volt a magánszektornak, de egy, az állami 

szektornak szánt beruházási tervvel kell kísérni. 

 

Versenyképességünk egyik erejét a minőségi közinfrastruktúrák teszik ki.  

 

De fennáll annak a veszélye, hogy Európa elveszíti ezt a beruházások jelenlegi hiánya miatt, 

ami az infrastruktúrák elöregedésében nyilvánul meg, amely utóbbinak következménye a 

forgalom besűrűsödése, a vasúti közlekedés lelassulása, bizonytalanság az energiapiacon a 

beruházások terén... 

 

Az Európai Uniónak egyben tartós beruházási politikát kell gyakorolnia, amely biztosítja a 

szükséges ökológiai átmenetet, és lehetővé teszi az EU számára a kitűzött célok elérését. Az 

európai szemeszternek teljes mértékben magáévá kell tennie ezt a prioritást. 

 

Az előadó más prioritásokat is ugyanúgy védelmébe vesz: 

 a bérek emelését és a szociális rendszerek védelmét;  

 az európai adózás harmonizációját és az adókerülés elleni küzdelmet az adóügyi 

igazságosság elérése érdekében; 

 a kutatás és fejlesztés támogatásának növelését a termelékenység európai szinten 

történő fokozása érdekében. 

 


