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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az euróövezet gazdaságpolitikájáról (2020)
(2020/2078(INI))

Európai Parlament

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen 
annak 122. cikke (2) bekezdésére, amely megkönnyíti a természeti katasztrófák vagy az 
általuk nem befolyásolható rendkívüli események következtében nehézségekkel küzdő 
vagy ezek által súlyosan fenyegetett tagállamok pénzügyi támogatását,

– tekintettel a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződésre és annak az 1466/97/EK rendelet 5. cikkének (1) 
bekezdésében, 6. cikkének (3) bekezdésében, 9. cikkének (1) bekezdésében és 10. 
cikkének (3) bekezdésében, valamint az 1467/97/EK rendelet 3. cikkének (5) 
bekezdésében és 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt „általános mentesítési 
rendelkezésre”, amely súlyos gazdasági visszaesés idején megkönnyíti a költségvetési 
politikák összehangolását,

– tekintettel a „Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban: BEPS 2.0” 
című, 2019. december 18-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására2,

– tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről 
szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására3,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására 
(2019/2956(RSP))4,

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

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 
508/2014/EU rendeletnek a COVID19-járványra adott válaszként a tagállamok 
egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk más ágazataiba történő beruházások 
mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 
2020/460 rendeletére (2020. március 30.) (A koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés)5,

– tekintettel a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0102.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
5 HL L 99., 2020.3.31., 5. o.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_HU.html#def_1_3
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
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aktiválásáról szóló, 2020. március 20-i bizottsági közleményre (COM(2020)0123),

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek a 
jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az 
Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás 
biztosítása céljából történő módosításáról szóló (EU) 2020/461 rendeletére (2020. 
március 30.)6,

– tekintettel a Bizottság 2020. március 25-i, tagállamoknak szóló iránymutatására a 
közvetlen külföldi befektetésekről és a harmadik országokból származó tőke szabad 
mozgásáról, valamint Európa stratégiai eszközeinek védelméről, az (EU) 2019/452 
rendelet (a közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról szóló rendelet) 
alkalmazásának megkezdése előtt (C(2020) 1981), 

– tekintettel a gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való 
támogatása céljából létrehozandó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 
ideiglenes keretről szóló 2020. március 19-i bizottsági közleményre (2020/C 91 I/01) és 
annak 2020. április 4-i módosítására (2020/C 112 I/01),

– tekintettel a Bizottság 2020. március 25-i, tagállamoknak szóló iránymutatására a 
közvetlen külföldi befektetésekről és a harmadik országokból származó tőke szabad 
mozgásáról, valamint Európa stratégiai eszközeinek védelméről, az (EU) 2019/452 
rendelet (a közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról szóló rendelet)  
alkalmazásának megkezdése előtt (C(2020) 1981),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid 
lejáratú exporthitel-biztosításra történő alkalmazásáról szóló melléklet módosításáról 
szóló, a tagállamokhoz intézett 2020. március 27-i bizottsági közleményre (2020/C 101 
I/01 – C(2020) 2044),

– tekintettel a 2020. évi Covid19-világjárvány hatásainak leküzdéséhez szükséges áruk 
behozatalára vonatkozó behozatali vámok és héa alóli mentességről szóló, 2020. április 
3-i bizottsági határozatra (C(2020) 2146),

– tekintettel az 575/2013/EU és az (EU) 2019/876 rendeletnek a COVID19-világjárvány 
nyomán szükségessé vált kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. 
április 28-i bizottsági javaslatra: banki csomag elfogadása (COM(2020)0310 - 
2020/0066(COD)),

– tekintettel a költségvetési keretnek a hatos és kettes jogalkotási csomagra összpontosító 
a 2019. szeptember 19-i értékelésére, az Európai Költségvetési Tanács 2019. október 
29-i éves jelentésére és az Európai Költségvetési Tanács COVID19-ről szóló, 2020. 
március 24-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Bizottság 2020. évi éves fenntartható növekedési stratégiájára (2019. 
december 17.) (COM(2019)0650),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 

6 HL L 99., 2020.3.31., 9. o.
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közleményre (COM(2019)0640),

– tekintettel a Bizottság 2020. május 6-i gazdasági előrejelzésére: 2020 tavasza 
(Intézményi dokumentum 125),

– tekintettel a Tanács a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti 
munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz 
(SURE) létrehozásáról szóló (EU) 2020/672 rendeletére (2020. május 19.)7,

– tekintettel a „2020. évi európai szemeszter: országspecifikus ajánlások” című, 2020. 
május 20-i bizottsági közleményre (COM(2020)0500),

– tekintettel az „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért” 
című, 2020. május 27-i bizottsági közleményre (COM(2020)0456),

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

– tekintettel a Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramjáról szóló, 2020. május 27-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0440),

– 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 az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra 
irányuló, 2020. május 28-i módosított bizottsági javaslatra (COM(2020)0445),

– 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 eurócsoport 2018. december 4-i jelentésére az uniós vezetők részére a 
gazdasági és monetáris unió (GMU) elmélyítéséről,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

A. mivel a COVID19-világjárvány példátlan és szimmetrikus sokkot okoz mind az EU-
ban, mind globálisan, és időtartama, valamint egészségügyi, társadalmi és gazdasági 
hatásai még nem láthatók előre;

B. mivel a sokk szimmetrikus, de a hatás tagállamonként jelentősen eltér, tükrözve a 
világjárvány súlyosságát és a megfékezésére irányuló intézkedéseik szigorúságát, 
valamint egyedi gazdasági kitettségeiket és kezdeti feltételeiket, beleértve a 

7 HL L 159., 2020.5.20., 1. o.
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diszkrecionális költségvetési politikai válaszlépésekre rendelkezésükre álló 
mozgásteret;

C. mivel egy határozott, összehangolt és szolidaritáson alapuló európai válasz 
elengedhetetlen a válság és a makrogazdasági különbségek további elmélyülése által 
előidézett negatív gazdasági és társadalmi következmények enyhítéséhez;

I. A kiindulási helyzet

1. mély aggodalommal jegyzi meg, hogy a Bizottság 2020. tavaszi gazdasági előrejelzése 
szerint az EU 2020-ben várhatóan a történelme során tapasztalt legmélyebb recessziót 
fogja elszenvedni;

2. aggasztja a COVID19-válságnak a világgazdaságra, a kereskedelemre, a jövedelmi 
egyenlőtlenségekre és a szegénységre gyakorolt negatív hatása;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a Bizottság becslése szerint az EU-nak legalább évi 595 
milliárd euró összegű beruházásra van szüksége a zöld átmenet és a digitális átalakulás 
megvalósításához8;

II. Rövid távú igények

A gazdaság helyreállítása

4. elismeri, hogy az EU azzal a példa nélküli kihívással néz szembe, hogy enyhítse a 
történelmi recesszió társadalmi és gazdasági következményeit, és kijelölje a 
fenntartható és igazságos átmenethez és a digitális átalakuláshoz kapcsolódó gyors 
gazdasági fellendülés útját; meggyőződése, hogy ehhez elengedhetetlen a köz- és 
magánberuházások mértékének a 2010-es évek szintjéhez képest jelentős növelése, és 
hogy a beruházások magasabb szintjét hosszú időre stabilizálni kell;

5. üdvözli a válságra adott gyors és határozott választ a monetáris és költségvetési politika 
területén, mind uniós, mind tagállami szinten, valamint az európai helyreállítási tervet; 
alapvető fontosságúnak tartja, hogy a helyreállítási csomag teljes mértékben igazodjon 
az EU új növekedési stratégiájához, azaz összhangban legyen az európai zöld 
megállapodás, a szociális jogok európai pillére és az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljai elveivel, valamint a nők jogainak védelmére és a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítására irányuló célkitűzéssel; kéri, hogy a pénzeszközöket és forrásokat olyan 
projektek és kedvezményezettek felé irányítsák, amelyek/akik megfelelnek a 
Szerződésen alapuló alapvető értékeinknek, valamint hogy a kedvezményezett 
vállalkozások védjék munkavállalóikat, fizessék meg az adókból rájuk eső méltányos 
részt, és tartózkodjanak attól, hogy osztalékot fizessenek vagy részvény-visszavásárlási 
programokat kínáljanak a részvényesek díjazása céljából;

6. üdvözli a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának 
aktiválását, és arra számít, hogy az legalább 2021 végéig aktivált marad annak 

8 bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az európai gazdaság helyreállításával kapcsolatos szükségletek 
azonosítása, 16. o.: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf


PR\1205874HU.docx 7/9 PE652.447v01-00

HU

érdekében, hogy támogassa a tagállamoknak a pandémiás válsághelyzetből való 
kilábalásra, valamint gazdasági és társadalmi ellenálló képességük megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseit;

7. emlékeztet az euróövezeten belüli konvergencia előmozdításának sajátos 
szükségességére;

A költségvetési és gazdaságpolitikai keret felülvizsgálata

8. üdvözli az Európai Költségvetési Tanács (EKT)9 azon következtetését, hogy a 
költségvetési keretet felül kell vizsgálni, és meggyőződése, hogy a pandémia által 
kiváltott mély gazdasági válság tovább súlyosbítja ezt az igényt; úgy véli, hogy a 
felülvizsgálatnak és a reformnak meg kell felelnie a fenti követelményeknek az 
éghajlatváltozással és a digitalizációval kapcsolatos beruházások növelése és az új 
beruházási szint stabilizálása tekintetében, a hatékony és eredményes költségvetési 
gazdálkodás biztosítása mellett;

9. aggasztja a COVID19-válságnak az államháztartási hiányra és a magánszektor 
adósságállományára gyakorolt jelentős, de egyenetlen negatív hatása, amely tovább 
súlyosbítja a világjárvány és/vagy a korábban fennálló magas államadósság által 
különösen sújtott tagállamok helyzetét; olyan megoldást szorgalmaz, amely garantálja 
az államadósság fenntarthatóságát;

10. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az EU költségvetési és gazdaságpolitikai keretének 
felülvizsgálata a mentesítési rendelkezés hatályon kívül helyezéséig befejeződjön, és 
lehetővé tegye a költségvetési politika számára, hogy rövid távon körültekintően 
reagáljon a sokkhatásokra, hosszú távon pedig egy elfogadott referenciaértékre 
csökkentse az államadósság magas arányát, miközben lehetővé teszi az állami 
beruházások megfelelő szintjét, a progresszív adópolitikákat és a hitelek ciklusoknak 
megfelelő visszafizetését, valamint a közjavak hosszú távú korszerűsítését;

11. a nem beruházási közkiadásokra vonatkozó kiadási szabályok és egy a 
közberuházásokra vonatkozó aranyszabály kombinációját javasolja, amely 
mindkettőben központi szerepet játszik; kívánatosnak tartja a COVID19-válságból való 
gyors kilábalást és a tisztább, társadalmilag fenntartható és digitálisabb társadalomra 
való áttérést;

A fenntartható és demokratikus európai szemeszterért

12. üdvözli az európai szemeszter tavaszi csomagjának újragondolását, amelynek célja, 
hogy azonnali gazdaságpolitikai válasszal szolgáljon a COVID-19 egészségügyi és 
társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése és enyhítése, valamint a gazdasági 
tevékenység újraindítása céljából; támogatja a Bizottság azon bejelentését, hogy 
megreformálja az európai szemesztert annak érdekében, hogy az a helyreállítási 
intézkedések koordinálásának eszközévé váljon, amelyet az európai zöld megállapodás, 
a szociális jogok európai pillére és a fenntartható fejlesztési célok elvei határoznak meg; 
meggyőződése, hogy ennek magában kell foglalnia az állami támogatásra és az 

9 Az EKT 2019. évi éves jelentése, 71. o.
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/2019-efb-annual-report_en.pdf   
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adópolitikákra vonatkozó intézkedések összehangolását; hangsúlyozza, hogy új, 
kötelező erejű fenntarthatósági és jóléti mutatók beépítésére és a növekedési 
teljesítmény alternatív mérésére van szükség;

13. elismeri a Bizottság által a helyreállítási tervben az európai szemeszternek tulajdonított 
szerepet; megjegyzi azonban, hogy a tagállami beruházási és reformprogramok 
szemeszter folyamatához való igazításának hatékonysága és sikere a szemeszter 
reformjának és a Stabilitási és Növekedési Paktum fent említett reformjának 
előrehaladásától függ;

14. ismételten kéri, hogy a Szerződés bármely közelgő módosítása során erősítsék meg a 
Parlament a gazdasági kormányzási keretben betöltött demokratikus szerepét, és addig 
is hozzanak létre egy, a fenntartható európai kormányzásról szóló intézményközi 
megállapodást, amely a Parlament számára egyetértési jogot biztosít az éves növekedési 
jelentésben, az euróövezetre vonatkozó költségvetési csomagban és az országspecifikus 
ajánlásokban foglalt politikai ajánlásokkal kapcsolatban;

15. hangsúlyozza, hogy az állami bevételek elengedhetetlenek a pandémiát követő 
helyreállítás és a fenntartható gazdaságra való méltányos átállás finanszírozásához; 
emlékeztet arra, hogy az adócsalás és az adókikerülés uniós szinten évente 160–190 
milliárd eurót tesz ki, ami az államkincstárak számára bevételkiesést jelent;

16. felkéri a Bizottságot, hogy tárja fel a nemzetközi intézmények által javasolt azon új 
politikákat, amelyek támogatják a méltányos átmenetet és a fenntartható növekedést és 
hozzájárulnak ezek finanszírozásához, valamint amelyek célja a tagállamok 
államháztartásának helyreállítása; kéri, hogy a források új kosara tartalmazza az olyan 
uniós politikákból származó bevételeket, amelyek egyaránt kedveznek a 
környezetvédelem megvalósításának és a méltányos egységes piac megőrzésének;

III. Középtávú igények

A gazdasági és monetáris unió elmélyítése

17. emlékeztet arra, hogy sürgősen ki kell egészíteni és meg kell erősíteni a GMU 
felépítését a polgárok védelme és a külső sokkhatások során az államháztartásra 
nehezedő nyomás csökkentése érdekében, a társadalmi és gazdasági egyensúlyhiányok 
leküzdése érdekében, a közberuházások közös fiskális rendszerének, az euróövezet 
makrogazdasági stabilizációs és kohéziós funkciójának, valamint az európai 
munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer létrehozása révén;

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

A Bizottság átfogó európai helyreállítási terve jelentős mértékben növeli az EU politikai és 
gazdasági jelentőségét. Ebben a keretben az európai szemeszter jelentős és koordináló 
szerepet fog játszani a válságra adandó azonnali gazdaságpolitikai válasz kialakításában, 
előkészítve a fenntartható és méltányos zöld átmenetet és digitális átalakulást, ugyanakkor 
előmozdítva az EU-n belüli konvergenciát. A meghozott intézkedések sikere azonban az EU 
gazdasági és pénzügyi irányításának átfogó, az alábbiakban indokolt reformjától függ.

Az uniós költségvetési szabályok folyamatban lévő felülvizsgálatáról szóló döntést számos ok 
támasztja alá: Tekintettel a digitalizálással és az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel 
kapcsolatos kihívásokra, a közberuházások szintje egyértelműen elégtelen. A stabilitási 
politika tekintetében a koordinációra vonatkozó követelményeket számos tagállam egyre 
növekvő tehernek tekinti. Az európai szemeszter gazdaságpolitikai ajánlásait a tagállamok 
csak részben tekintették kötelező erejűnek, és ennek megfelelően szelektív módon hajtották 
végre. A keretből hiányzik továbbá a választott nemzeti és európai parlamenti képviselők 
kötelező demokratikus részvétele. Ennek eredményeként az európai szemeszter keretében 
megvalósuló szakpolitikai koordináció nem felel meg az elvárásoknak a költségvetési 
politikai célkitűzések terén elért eredmények tekintetében, tágabb értelemben pedig a 
gazdasági egyensúlyhiányok megelőzése és csökkentése terén sem. 

A COVID19 történelmileg példa nélküli gazdasági válsághoz vezetett, ami tovább súlyosbítja 
a felülvizsgálat szükségességét. Bár a sokk szimmetrikus, a hatás tagállamonként jelentősen 
eltér, tükrözve a világjárvány súlyosságát és a megfékezésére irányuló intézkedéseik 
szigorúságát, valamint egyedi gazdasági kitettségeiket, kezdeti feltételeiket és a 
diszkrecionális költségvetési politikai válaszlépésekre rendelkezésükre álló mozgásteret. Ez 
tovább fogja súlyosbítani a makrogazdasági egyensúlyhiányt. A GDP százalékában kifejezett 
adósságszint minden tagállamban jelentősen növekedni fog, egyes tagállamokban aggasztó 
méreteket öltve. Sok ország számára még a válság után is nagyon nehéz lesz elérni az előírt 
60%-os adósságrátát. Az éghajlatváltozás és a digitalizáció jelentette kihívásokra tekintettel a 
közeljövőben valószínűtlennek tűnik a közberuházások szükséges jelentős növelése. A 
gazdasági és pénzügyi politika jelenlegi állapotában a Stabilitási és Növekedési Paktum 
jelenlegi rendeleteinek az általános mentesítési rendelkezés visszavonását követő 
visszaállítása ezért figyelmen kívül hagyná a megváltozott feltételeket és a jövőbeli 
szükségleteket. 
 
Ezért az európai szemeszterről szóló jelenlegi jelentés azt javasolja, hogy az európai 
gazdasági és pénzügyi politika központi kihívásait – különösen a fenntartható és méltányos 
éghajlat-politika végrehajtását és a digitalizációt – szilárdan rögzítsék a válság leküzdésére 
irányuló jelenlegi szakpolitikában. Ugyanakkor meg kell vetni a válság utáni időszakra 
vonatkozó pénzügyi és gazdaságpolitikai keret kiigazításának alapjait. Kulcsfontosságú 
kérdés lesz az európai gazdasági és pénzügyi politika stabilitást célzó orientációjának 
összeegyeztetése a közberuházások megfelelő növelésével valamennyi uniós tagállamban. 
Emellett további lépéseket kell tenni a demokratizálódás, valamint a gazdasági és társadalmi 
egyensúlyhiány csökkentése felé.


