
PR\1231764HU.docx PE692.870v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2021/2061(INI)

21.6.2021

JELENTÉSTERVEZET
az euróövezet gazdaságpolitikájáról (2021)
(2021/2061(INI))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Sirpa Pietikäinen



PE692.870v01-00 2/8 PR\1231764HU.docx

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...........3



PR\1231764HU.docx 3/8 PE692.870v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az euróövezet gazdaságpolitikájáról (2021)
(2021/2061(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen 121. 
cikke (2) bekezdésére és 136. cikkére, valamint 1. és 2. jegyzőkönyvére,

– 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 2021. március 11-i, „A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 
2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia” című állásfoglalására1,

– tekintettel az EUMSZ 126. cikkének (3) bekezdésével összhangban készített, 2021. 
június 2-i bizottsági jelentésre (COM(2021)0529),

– tekintettel Bizottság 2020. november 18-i, „A riasztási mechanizmus keretében készült 
2021. évi jelentés” című jelentésére (COM(2019)0745) valamint az euróövezet 
gazdaságpolitikájáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló, 2020. november 18-i bizottsági 
ajánlásra (COM(2020)0746),

– tekintettel az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló, 2021. április 8-i tanácsi ajánlásra,

– tekintettel a Bizottság 2021. május 12-i 2021. évi tavaszi európai gazdasági 
előrejelzésére,

– tekintettel az Európai Költségvetési Tanács 2021. június 16-i, az euróövezet 2022. évi 
költségvetési irányvonalára vonatkozó értékelésére,

– tekintettel a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződésre,

– 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 rendeletre2,

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

– tekintettel a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0083.
2 HL L 306., 2011.11.23., 12. o.
3 HL L 306., 2011.11.23., 41. o.
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kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2011. november 16-i 
1174/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és 
pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 8-i 
1177/2011/EU tanácsi rendeletre5,

– tekintettel a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló, 
2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre6,

– tekintettel a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló, 
2011. november 16-i 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre7,

– 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 
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 eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel az európai szemeszter alapvető szerepet játszik a tagállamok gazdasági és 
költségvetési politikáinak koordinálásában;

B. mivel a Bizottság előrejelzése szerint az egy főre jutó GDP növekedési rátája 2021-ben 
az euróövezetben 4,3% lesz, a 27 tagú EU-ban pedig 4,2%, 2022-ben pedig várhatóan 
4,4%-ra fog emelkedni;

C. mivel a Bizottság 2021. évi tavaszi gazdasági előrejelzése szerint a gazdasági 
tevékenység visszaesése a korábban vártnál kisebb mértékű volt azoknak a 
szükséghelyzeti támogatási intézkedéseknek köszönhetően, amelyek a vállalkozások 
likviditásának biztosítását, valamint az uniós polgárok jövedelmének és 
munkahelyeinek védelmét célozták;

D. mivel az uniós gazdaság negyedéves kibocsátása 2021 folyamán várhatóan eléri a 
válság előtti szintet, és a gazdasági tevékenység valamennyi tagállamban élénkülni fog;

E. mivel a munkanélküliségi ráta az euróövezetben 8,4%-ra, a 27 tagú EU-ban pedig 7,6%-

4 HL L 306., 2011.11.23., 8. o.
5 HL L 306., 2011.11.23., 33. o.
6 HL L 306., 2011.11.23., 25. o.
7 HL L 306., 2011.11.23., 1. o.
8 HL L 140., 2013.5.27., 11. o.
9 HL L 140., 2013.5.27., 1. o.
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ra csökkent 2021 májusában, és mivel 2022-ben további, 7,8%-ra, illetve 7%-ra való 
csökkenés várható;

F. mivel 2020-ban a tagállamok a becslések szerint a GDP több mint 6,5%-át kitevő teljes 
költségvetési támogatást nyújtottak, és ennek eredményeként az euróövezet és az EU 
összesített költségvetési hiánya a 2019. évi, a GDP 0,5%-át kitevő, történelmien alacsony 
szintről 2020-ra 7%-ra nőtt, ami elkerülhetetlenül tükröződni fog az összesített 
adósságszintekben;

G. mivel az előrejelzések szerint az államadósság GDP-hez viszonyított aránya az EU-ban 
idén 94% lesz, míg az euróövezetben a GDP-arányos államadósság az előrejelzések 
szerint ugyanezt a tendenciát követi, és idén 102%-ra emelkedik; 

H. mivel az EUMSZ a tervezett vagy tényleges költségvetési hiány legfeljebb 3%-ának és a 
GDP-arányos adósság 60%-ának megfelelő referenciaértékeket határoz meg;

I. mivel az uniós gazdaságirányítási keret lehetséges jövőjével kapcsolatos kérdésekkel a 
Gazdasági és Monetáris Bizottság az e kérdésnek szentelt 2021. június 22-i jelentésében, 
a makrogazdasági jogalkotási keret felülvizsgálata keretében foglalkozott;

1. megjegyzi, hogy az európai gazdaság kezd helyreállni a globális világjárvány pusztító 
hatásaiból; továbbra is aggódik a világjárványt követő helyreállítás során más régiókhoz 
képest alacsony növekedési potenciál miatt;

2. elismeri, hogy az oltási kampányok terén elért eredmények ellenére az előrejelzéseket 
érintő jelentős kockázatok járványügyi és gazdasági szempontból továbbra is 
fennállnak, ami pedig késleltetheti a fenntarthatóbb és időtállóbb gazdaságra való 
átállást;

3. rámutat, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) bevezetése hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy az uniós gazdaságok és társadalmak fenntarthatóbbak, 
inkluzívabbak, reziliensebbek és felkészültebbek legyenek a zöld és digitális átállásra; 
megjegyzi, hogy az eszköz, amely a Next Generation EU központi eleme, jelentős 
mértékű, összességében akár 672,5 milliárd EUR pénzügyi támogatást nyújt a 
tagállamoknak a reformok és beruházások finanszírozására részben vissza nem térítendő 
támogatások, részben kölcsönök formájában;

4. örömmel fogadja, hogy a Bizottság szerint az EU-ban a gazdasági tevékenység 
várhatóan minden tagállamban élénkülni fog, 2021 második felétől kezdve gyorsulva, 
mivel a járvány megfékezésére irányuló intézkedések fokozatosan lazulnak és a 
védőoltások haladnak, tükrözve a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
végrehajtásából eredő növekedési lendületet; továbbra is aggódik azonban amiatt, hogy 
a fellendülés üteme tagállamonként és régiónként eltérő lesz;

Felelős költségvetési politika

5. megjegyzi, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési 
rendelkezésének alkalmazása 2022-ben is folytatódik, ám 2023-tól várhatóan 
megszűnik; megjegyzi továbbá, hogy az általános mentesítési rendelkezés 
deaktiválására vonatkozó döntést a gazdaság állapotának mennyiségi kritériumokra 
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épülő átfogó értékelése alapján kell meghozni, ahol is a fő mennyiségi kritérium az 
uniós gazdasági tevékenység szintje a válság előtti szintekhez képest; rámutat, hogy az 
egyes országok sajátos körülményeit az általános mentesítési rendelkezés 
megszüntetését követően továbbra is figyelembe fogja venni a Bizottság;

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság legutóbbi adósságfenntarthatósági 
jelentésének alapforgatókönyve szerint az adósságráta az euróövezetben 2024-ben és 
2025-ben 104,6%-on tetőzik, míg az adósságráta az Unióban 2024-ben 96,5%-on 
tetőzik, mielőtt ismét csökkenne;

7. meggyőződése, hogy a nemzeti költségvetési politikák összehangolása továbbra is 
kulcsfontosságú a helyreállítás megalapozásához; megjegyzi, hogy az általános 
költségvetési irányvonalnak – figyelembe véve a nemzeti költségvetéseket és a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt – 2021-ben és 2022-ben is támogatónak kell 
maradnia;

8. kiemeli, hogy a költségvetési politikának továbbra is rugalmasnak kell lennie, 
alkalmazkodnia kell a változó helyzethez, és hogy el kell kerülni a költségvetési 
támogatás idő előtti visszavonását; végezetül kiemeli, hogy a gazdasági aktivitás 
várhatóan 2021 második felében fokozatosan normalizálódik, és egyetért azzal, hogy 
2022-ben differenciáltabbá kell tenni a tagállamok költségvetési politikáit, kellően 
figyelembe véve a helyreállítás mértékét, a költségvetés fenntarthatóságát és a 
gazdasági, társadalmi és területi különbségek csökkentésének szükségességét;

9. megjegyzi, hogy a magas adóssággal rendelkező tagállamoknak a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt a helyreállítást támogató további beruházások 
finanszírozására kell felhasználniuk, miközben prudens költségvetési politikát 
folytatnak; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok használják ki az 
eszközben rejlő lehetőségeket a szükséges strukturális változások és a globálisan 
versenyképesebb, időtálló, agilis iparágakra való átállás támogatására; egyetért azzal, 
hogy a nemzeti szinten finanszírozott folyó kiadások növekedését ellenőrzés alatt kell 
tartani és korlátozni kell a magas adóssággal rendelkező tagállamok számára, lehetővé 
téve a gazdasági helyreállítás támogatásának maximalizálását a jövőbeli költségvetési 
pályák előzetes korlátozása  és az államháztartásra nehezedő állandó teher nélkül;

10. sürgeti a Bizottságot, hogy a 2021. őszi gazdasági előrejelzés alapján értékelje újra a 
tagállamok költségvetési helyzetét, mielőtt a Tanács lezárná a szemeszter éppen zajló 
folyamatával kapcsolatos tanácskozásait;

11. várakozással tekint a 2022. évi éves fenntartható növekedési stratégia elé, amely 
meghatározza majd a szemeszter irányítási keretének 2022. évi kialakítására vonatkozó 
konkrét lépéseket;

12. megjegyzi, hogy az EU gazdasági programjának vezérelvei továbbra is a környezeti 
fenntarthatóság, a termelékenység, a méltányosság és a makrogazdasági stabilitás; 
hangsúlyozza emellett, hogy társadalmaink, vállalkozásaink és gazdaságaink digitális 
átalakulása elengedhetetlen Európa termelékenységének és versenyképességének 
növeléséhez, a tartós fellendülés biztosításához, összhangban Európa digitális 
évtizedével;
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Strukturális reformok és beruházások

13. kiemeli, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz példa nélküli lehetőség 
valamennyi tagállam számára a kulcsfontosságú strukturális kihívások és beruházási 
igények kezelésére, miközben kiterjed a zöld és digitális átállásra;

14. felszólít arra, hogy összpontosítsanak a költségvetési strukturális reformokra, többek 
között a hatékony kiadásokat fokozó reformokra, és elismeri, hogy az államháztartási 
források magas színvonalú kezelése alapvető fontosságú;

15. üdvözli, hogy az aktualizált új európai iparstratégia, az európai digitális stratégia és az 
összes többi vonatkozó stratégia meghatározza az európai helyreállítás felgyorsításának 
és a tisztább, digitálisabb és reziliensebb gazdasági és ipari modellre való átállásnak, 
valamint az erősebb és ellenállóbb egységes piac kiépítésének keretét;

16. kiemeli, hogy a strukturális kihívások kezelése alapvető fontosságú a fenntartható 
fellendülés és a folyamatos növekedés szempontjából, és hogy a strukturális 
sebezhetőségek kezelésére irányuló reformok végrehajtása nemcsak a meglévő 
kihívásokkal szembeni ellenállás és az azokkal való megbirkózás képességének javítása, 
hanem a kettős átállás fenntartható és méltányos módon történő megvalósítása 
szempontjából is kulcsfontosságú;

17. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság 12 tagállamban azonosított az 
egyensúlyhiányhoz és a túlzott egyensúlyhiányhoz kapcsolódó makrogazdasági 
sebezhetőségeket; különösen aggódik amiatt, hogy a tagállamok egyensúlyhiányának 
jellege és forrása nagyrészt megegyezik a világjárvány előttivel; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által nyújtott példátlan 
lehetőséget a meglévő makrogazdasági egyensúlyhiányok jelentős csökkentésére;

Országspecifikus ajánlások

18. szeretné, ha a Bizottság ahelyett, hogy valamennyi tagállamra vonatkozóan azonos 
országspecifikus ajánlásokat fogalmazna meg, célzott és testre szabott országspecifikus 
ajánlásokat terjesztett volna elő 2021-re vonatkozóan, amelyek a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz hatálya alá nem tartozó területekre összpontosíthattak volna;

19. emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak helyreállítási és rezilienciaépítési terveikben 
hatékonyan kell kezelniük a vonatkozó országspecifikus ajánlásokban azonosított 
kihívások összességét vagy jelentős részét, beleértve azok költségvetési vonatkozásait 
is, és hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hatókörén kívül a figyelembe 
nem vett ajánlások továbbra is érvényesek maradnak, és továbbra is nyomon követik 
őket az európai szemeszter keretében;

20. sajnálja, hogy a Bizottság nem támogatta a középtávú költségvetési fenntarthatóságot 
előmozdító országspecifikus költségvetési ajánlásokat, annak ellenére, hogy az általános 
mentesítési záradék aktiválása arra kötelezi a tagállamokat, hogy középtávon ne 
veszélyeztessék az államháztartás fenntarthatóságát;

°
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21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


