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Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen 121. cikkének 
(2) bekezdésére és 136. cikkére,

– tekintettel a Szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamentek Európai Unióban betöltött 
szerepéről szóló 1. jegyzőkönyvre,

– tekintettel a Szerződésekhez csatolt, a szubszidiaritás és arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvre,

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

– tekintettel az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi 
Megállapodásra és a fenntartható fejlődési célokra,

– tekintettel a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről 
szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvre1,

– 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 rendeletre2,

– tekintettel a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló, 
2011. november 16-i 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre3,

1 HL L 306., 2011.11.23., 41. o.
2 HL L 306., 2011.11.23., 33. o.
3 HL L 306., 2011.11.23., 1. o.



– tekintettel a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli 
kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2011. november 16-i 
1174/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– 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 makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló, 
2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre3,

– 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 rendeletre4,

– 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 
rendeletre5,

– tekintettel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 
2020. december 16-i (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre6 (a továbbiakban: a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló 
rendelet),

– tekintettel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 
2021. február 12-i (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendeletre7 (a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet),

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

– tekintettel a „2021. évi gazdaságpolitikai koordináció: a Covid19 leküzdése, a 
helyreállítás támogatása és gazdaságunk korszerűsítése” című, 2021. június 2-i 
bizottsági közleményre (COM(2021)0500),

– tekintettel a „Cselekvési terv a szociális jogok európai pillérének megvalósítására” 
című, 2021. március 4-i bizottsági közleményre (COM(2021)0102),

– tekintettel a Tanács, a Bizottság, a Parlament és a szociális partnerek 2021. május 7-i 
portói szociális kötelezettségvállalására,

1 HL L 306., 2011.11.23., 8. o.
2 HL L 306., 2011.11.23., 12. o.
3 HL L 306., 2011.11.23., 25. o.
4 HL L 140., 2013.5.27., 1. o.
5 HL L 140., 2013.5.27., 11. o.
6 HL L 433. I, 2020.12.22., 1. o.
7 HL L 57., 2021.2.18., 17. o.



– tekintettel a „2022. évi éves fenntartható növekedési jelentés” című, 2021. november 
24-i bizottsági közleményre (COM(2021)0740),

– tekintettel „A riasztási mechanizmus keretében készült 2022. évi jelentés” című, 2021. 
november 24-i bizottsági jelentésre (COM(2021)0741), valamint az euróövezet 
gazdaságpolitikájáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló, 2021. november 24-i bizottsági 
ajánlásra (COM(2021)0742),

– tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testület „A reálgazdaságnak a Covid19-
világjárvánnyal szembeni védelmére szolgáló támogatási intézkedések pénzügyi 
stabilitásra gyakorolt hatásai” című, 2021. február 16-i jelentésére,

– tekintettel az Európa helyreállítási szükségleteinek azonosításáról szóló, 2020. május 
27-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra,

– tekintettel a Bizottság 2021. november 11-i, 2021. évi őszi gazdasági előrejelzésére,

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

– tekintettel „A Parlament ellenőrzése a Bizottság és a Tanács folyamatban lévő, a 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekre vonatkozó értékeléséről” című, 2021. 
június 6-i állásfoglalására,

– tekintettel a „Fenntartható Európa beruházási terv – a zöld megállapodás 
finanszírozásának módja” című, 2020. november 13-i állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Költségvetési Tanács 2021. november 10-i éves jelentésére,

– tekintettel az Európai Parlament „A makrogazdasági jogalkotási keret felülvizsgálatáról 
az európai reálgazdaságra gyakorolt hatás fokozása, valamint a döntéshozatal és a 
demokratikus ellenőrzés átláthatóbbá tétele érdekében” című, 2021. július 8-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
nyilatkozatát követően benyújtott, az Ukrajna elleni orosz agresszióról szóló 2022. 
március 1-jei állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményeire,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0034/2022),

A. mivel az európai szemeszter alapvető szerepet játszik a tagállamok gazdasági és 
költségvetési politikáinak koordinálásában, ezáltal biztosítva a gazdasági és monetáris 
unió makrogazdasági stabilitását; mivel ez a folyamat nem hagyhatja figyelmen kívül a 
szociális jogok európai pillére és az európai zöld megállapodás célkitűzéseit, valamint a 

1 HL C 99., 2022.2.1., 191. o.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0052.



pénzügyi ágazathoz és az adózáshoz kapcsolódó egyéb kérdéseket; mivel e szempontok 
integrációja nem térítheti el az európai szemesztert főként gazdasági és költségvetési 
fókuszától;

B. mivel a Bizottság téli gazdasági előrejelzése szerint a GDP növekedési rátája 2022-ben 
mind az euróövezetben, mind a 27 tagú EU-ban várhatóan 4,0% lesz, ám 2023-ra 
várhatóan 2,7%-ra (euróövezet), illetve 2,8%-ra (EU-27) fog visszaesni;

C. mivel a Bizottság téli gazdasági előrejelzése 2021-ben jelentős eltérést mutat a 
tagállamok között a fellendülés ütemében, ahogy a GDP-növekedési ráták is nagyon 
eltérően, 2,8% és 13,7% között alakulnak majd;

D. mivel a Covid19-világjárvány okozta válság a társadalmi, területi, nemzedékek közötti, 
gazdasági és nemi alapú egyenlőtlenségek növekedéséhez vezetett;

E. mivel a Bizottság téli gazdasági előrejelzése szerint 2021-ben az átlagos 
munkanélküliségi ráta az euróövezetben 7,0%-ra, a 27 tagú EU-ban pedig 6,4%-ra 
csökkent;

F. mivel a 2020. évi példátlan gazdasági recesszió és a világjárványra válaszul hozott 
intézkedések a GDP-arányos államadósságot 2021-ben az euróövezetben 100%-ra, a 27 
tagú EU-ban pedig 92,1%-ra növelték;

G. mivel az EU termelékenységének és globális versenyképességének fokozásához 
strukturális, társadalmilag kiegyensúlyozott, növekedést ösztönző és fenntartható 
reformokra, valamint megfelelő szintű beruházásokra van szükség;

H. mivel a világjárványt követő gazdasági helyreállításhoz a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz gyors és hatékony végrehajtására van szükség; mivel 
valamennyi helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek foglalkoznia kell a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet mind a hat pillérével, valamint a rendelet 
általános és egyedi célkitűzéseivel, és tiszteletben kell tartania annak horizontális elveit;

I. mivel az európai szemeszter folyamata során a jogállamisággal kapcsolatos problémákat 
azonosítottak;  

J. mivel az uniós költségvetési keret lehetséges jövőjével kapcsolatos szempontokkal az 
Európai Parlament külön saját kezdeményezésű jelentésében foglalkozott; 

K. mivel a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága „A gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere: a 2022. évi éves fenntartható növekedési jelentés 
foglalkoztatási és szociális vonatkozásai” című kettős jelentésében foglalkozott a 
fenntartható növekedésről szóló éves jelentés foglalkoztatási és szociális 
vonatkozásaival;

L. mivel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásával kapcsolatos 
szempontokkal az Európai Parlament külön saját kezdeményezésű jelentésében 
foglalkozik majd;

Az EU gazdasági kilátásai



1. megjegyzi, hogy az európai gazdaság a vártnál gyorsabban tér magához a globális 
Covid19-pandémia okozta súlyos sokkból; hangsúlyozza, hogy a világjárvány európai 
gazdaságra gyakorolt hatásának enyhítésében kulcsfontosságú szerepet játszottak és 
fognak játszani az időben történő és innovatív szakpolitikai beavatkozások;

2. hangsúlyozza, hogy az ukrajnai konfliktus és az Oroszországi Föderációval szembeni 
szigorú szankciók elkerülhetetlenül negatív hatással lesznek az EU gazdaságára; 
felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa és támogassa a szankciók gazdasági és 
társadalmi következményeinek kezelését szolgáló eszközöket és módszereket;

3. aggodalmát fejezi ki a megjelenő új vírusvariánsok, a világjárvány miatti helyi 
lezárások, a megnövekedett energiaárak, az inflációs nyomás, a kínálati oldali zavarok 
és a kialakuló munkaerőhiány miatt; megjegyzi, hogy ezek a kockázatok jelentős 
bizonytalanságot teremtenek és akadályozhatják a gazdasági növekedést az elkövetkező 
hónapokban, és késleltethetik a fenntarthatóbb, digitálisabb, versenyképesebb és 
időtállóbb gazdaságra való átállást;

4. megjegyzi, hogy 2022 végére várhatóan valamennyi tagállam eléri a világjárvány előtti 
termelési szintet; riasztónak tartja, hogy 2021-ben a fellendülés üteme tagállamonként 
és régiónként változó volt, és a tagállamok közötti eltérések igen jelentősek voltak; 
megjegyzi azonban, hogy a fellendülés 2022-ben és 2023-ban várhatóan egyenletesebb 
lesz; hangsúlyozza, hogy az EU-ra vonatkozó, 2022-ra és 2023-ra előrejelzett 
növekedési ráták alacsonyabbak, mint a globális gazdasági növekedés GDP-ben 
előrejelzett mértéke;

5. elismeri, hogy a Covid19-világjárvány által kiváltott válság különösen súlyos volt az 
idegenforgalom, a vendéglátás és a kultúra területén tevékenykedő vállalkozások, 
főként a kkv-k számára; hangsúlyozza, hogy azok a tagállamok szenvedték el a 
legsúlyosabb gazdasági hatást, amelyek jobban függtek az ilyen szolgáltatásoktól;

6. elismeri az európai szolidaritás fogalmát, amely a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz létrehozásának alapjául szolgál; hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átlátható és sikeres végrehajtása hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy az uniós gazdaságok és társadalmak virágzóbbak, fenntarthatóbbak, 
inkluzívabbak, versenyképesebbek és reziliensebbek legyenek, továbbá felkészültebbek 
a zöld és digitális átállásra, és segíteni fogja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
előmozdítását is;

Felelősségteljes és fenntartható költségvetési politika

7. megjegyzi, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési 
rendelkezésének alkalmazása 2022-ben is folytatódik, ám 2023-tól várhatóan 
megszűnik, feltéve, hogy az alkalmazását indokló körülmények megszűnnek;

8. úgy véli, hogy szükség van az uniós gazdasági kormányzási keret felülvizsgálatára; 
egyetért az Európai Költségvetési Tanáccsal (EFB) abban, hogy lehetőleg az általános 
mentesítési rendelkezés deaktiválása előtt ki kell rajzolódnia a felülvizsgált 
költségvetési keret felé mutató egyértelmű pályának;

9. tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy az általános mentesítési rendelkezés 
deaktiválásáig tartó időszakban iránymutatást nyújtson a költségvetési politikák terén, 



figyelembe véve mind az egyes tagállamok sajátos gazdasági helyzetét, mind a 
gazdaságirányítási keretről folytatott megbeszéléseket; e tekintetben emlékeztet a 
makrogazdasági jogszabályi keret felülvizsgálatáról szóló, 2021. július 8-i 
állásfoglalására;

10. meggyőződése, hogy a nemzeti költségvetési politikák összehangolása továbbra is 
kulcsfontosságú a helyreállítás megalapozásához; megjegyzi, hogy az általános 
költségvetési irányvonal – figyelembe véve a nemzeti költségvetéseket és a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt – az előrejelzések szerint 2022-ben is 
támogatni fogja a helyreállítást és biztosítja a költségvetési politika 
súlypontáthelyezésének fokozatosságát; egyetért a Bizottsággal abban, hogy az alacsony 
vagy közepes adósságszinttel rendelkező tagállamoknak támogató költségvetési 
irányvonalat kell követniük vagy fenntartaniuk, és hogy a magas adósságszinttel 
rendelkező tagállamoknak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt prudens 
költségvetési politika mellett – amely azonban nem akadályozhatja meg az európai 
gazdaságok és társadalmak fellendülése és ellenálló képessége szempontjából stratégiai 
fontosságú ágazatok finanszírozásához szükséges állami beruházásokat – a helyreállítást 
támogató további beruházások finanszírozására kell felhasználniuk; egyetért a 
Bizottsággal abban, hogy valamennyi tagállamnak fenn kell tartania – legalábbis nagy 
vonalakban– a nemzeti finanszírozású beruházásait;

11. hangsúlyozza, hogy a kormányzati bevételek és kiadások egyaránt elengedhetetlenek az 
államháztartás fenntarthatóságának biztosításához; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket az adócsalás, az adókikerülés, az adókijátszás és a pénzmosás elleni 
küzdelem érdekében, és hajtsanak végre fenntartható, társadalmilag kiegyensúlyozott és 
növekedésösztönző reformokat;

Növekedésösztönző, kiegyensúlyozott, inkluzív és fenntartható strukturális reformok és 
beruházások

12. úgy véli, hogy gazdaságaink konvergenciájának és rezilienciájának növelése, a 
fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítása, valamint az intézményi kereteknek a 
nemzeti felelősségvállalás és elszámoltathatóság fokozása céljából történő javítása 
érdekében elengedhetetlen a nemzeti reform- és beruházási erőfeszítések, valamint a 
bevált gyakorlatok cseréjének összehangolása;

13. kiemeli, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz példa nélküli és egyedülálló 
lehetőséget kínál valamennyi tagállam számára a fő strukturális kihívások és beruházási 
igények kezelésére, ideértve az igazságos, zöld és digitális átállást is; kitart amellett, 
hogy valamennyi helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek foglalkoznia kell a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet valamennyi 
követelményével, különösen a hat pillérrel; kiemeli az európai szemeszter és a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz közötti kölcsönhatást; felhívja a 
tagállamokat, hogy a lehető legjobban használják ki ezt a lehetőséget gazdaságaik 
átalakítására és fenntarthatóvá, versenyképesebbé és a jövőbeli sokkhatásokkal szemben 
ellenállóbbá tételére; kiemeli az Európai Parlament szerepét a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásában, amint azt a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet rögzíti;

14. emlékeztet arra, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek és az egyes 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek teljes mértékben tiszteletben kell 



tartaniuk a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendeletet, és hogy az e 
tervekben megfogalmazott intézkedések nem lehetnek ellentétesek az Európai Unióról 
szóló szerződés 2. cikkében foglalt uniós értékekkel; ragaszkodik ahhoz, hogy e célból a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy az értékelési és végrehajtási szakaszban semelyik 
terv vagy intézkedés se legyen ellentétes ezekkel az értékekkel, továbbá kéri a 
Bizottságot, hogy a felülvizsgálat érdekében tegye meg a megfelelő lépéseket;

15. rámutat, hogy a Covid19-világjárvány jelentős hatással volt a nőkre; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy növeljék a nők részvételét a gazdaságban, beleértve a digitális 
gazdaságban és átalakulásban való inkluzív részvételt, valamint a világjárvány utáni 
helyreállítás megoldásának részeként biztosítsák az inkluzívabb növekedést, ami Unió-
szerte elősegíti a munkahelyek, a gazdasági jólét és a versenyképesség növelését;

16. megjegyzi, hogy számos tagállamnak a magán- és közberuházások szükségesnél 
alacsonyabb szintjével, továbbá régi és új strukturális kihívásokkal kell szembenéznie, 
amelyek hátráltatják növekedési potenciáljukat; kiemeli ezért, hogy a strukturális 
kihívások kezelése, valamint a magán- és közberuházások növelése alapvető fontosságú 
a fenntartható fellendülés és a folyamatos növekedés szempontjából; úgy véli, hogy a 
régi és új strukturális sebezhetőségek kezelését célzó reformok végrehajtása nemcsak a 
meglévő kihívásokkal szembeni ellenálló képesség javítása és az azokkal való 
megbirkózás, hanem a kettős átállás fenntartható, méltányos és inkluzív módon történő 
megvalósítása és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából is 
kulcsfontosságú; rámutat a nemzeti felelősségvállalás hiányára, amely a strukturális 
hiányosságok kezelésére irányuló reformok végrehajtásának egyik fő hiányossága;

17. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság 12 tagállamban azonosított az 
egyensúlyhiányhoz és a túlzott egyensúlyhiányhoz kapcsolódó makrogazdasági 
sebezhetőségeket; aggódik amiatt, hogy a tagállamok egyensúlyhiányának jellege és 
forrása nagyrészt megegyezik a világjárvány előttivel, valamint hogy a világjárvány az 
egyensúlyhiányt és a gazdasági egyenlőtlenségeket is növelheti; felhívja a tagállamokat, 
hogy használják ki a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által nyújtott példátlan 
lehetőséget a meglévő makrogazdasági egyensúlyhiányok jelentős csökkentésére, 
különös tekintettel az ambiciózus reformintézkedések valamennyi tagállam nemzeti 
terveibe való belefoglalására; hangsúlyozza, hogy e lehetőség teljes körű 
kihasználásához elengedhetetlen a megfelelő végrehajtás;

18. megjegyzi, hogy a magas államadósság a makrogazdaság instabilitását fokozó 
tényezővé válhat, különösen akkor, ha az Európai Központi Bank esetleg a szigorítja 
monetáris politikáját; hangsúlyozza olyan megfelelő szabályozási keret és politikai 
stratégiák fontosságát, amelyek ötvözni tudják a GDP-arányos adósság csökkentését a 
magán- és állami beruházások megfelelő szintjével, amely képes biztosítani a tartós 
gazdasági növekedést, a magas szintű versenyképességet és a társadalmi kohéziót;

19. elismeri a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás fontosságát az 
EU-n belüli makrogazdasági egyensúlyhiányok észlelése, megelőzése és kezelése 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy folyamatos nyomon követésre és éberségre lesz 
szükség, és a tagállamoknak olyan reformok révén kell kezelniük a kialakuló 
egyensúlyhiányokat, amelyek fokozzák a gazdasági és társadalmi rezilienciát, valamint 
előmozdítják a digitális transzformációt és a zöld és a méltányos átállást; hangsúlyozza, 
hogy e tekintetben a Bizottság fontos szerepet játszik a kormányok elszámoltatásában;



20. emlékeztet arra, hogy az európai szemeszter ciklusa jól bevált keretet biztosít az uniós 
tagállamok számára költségvetési, gazdasági, szociális és foglalkoztatási politikáik 
összehangolásához; hangsúlyozza, hogy a digitális és környezeti átállás végrehajtására, 
valamint a pénzügyi ágazattal kapcsolatos bizonyos problémák kezelésére irányuló 
összehangolt erőfeszítések nélkül az európai gazdaságok tartós károkat szenvedhetnek, 
ami alááshat a fenntartható és hiteles költségvetési politikák előmozdítására irányuló 
minden kísérletet; ezért felhívja a Bizottságot, hogy a jövőben az európai szemeszter 
folyamata során megfelelően vegye figyelembe mindezeket az elemeket, anélkül, hogy 
aláásná a pénzügyi és költségvetési politikákon alapuló jelenlegi megközelítést;

Az európai szemeszter demokratikusabbá tétele

21. kiemeli a teljes körű vita folytatásának, valamint a nemzeti parlamentek és az Európai 
Parlament európai szemeszter folyamatába való megfelelő bevonásának fontosságát; 
megismétli felhívását, hogy erősítsék meg a Parlament demokratikus szerepét a 
gazdaságirányítási keretben, és felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy megfelelően 
vegyék figyelembe állásfoglalásait; 

22. felkéri a Bizottságot, hogy mind a Parlamentet, mind a Tanácsot mint társjogalkotókat 
egyformán tájékoztassa az uniós gazdasági kormányzási keret alkalmazásával 
kapcsolatos valamennyi szempontról, beleértve az előkészítő szakaszokat is;

23. megjegyzi, hogy a Bizottságnak, a Tanácsnak és az eurócsoport elnökének rendszeresen 
meg kell jelennie a Parlament illetékes bizottsága előtt, hogy tájékoztatást adjon és 
véleményt cseréljen a legfrissebb gazdasági és politikai eseményekről; 

24. a demokratikus elszámoltathatóság és az átláthatóság megerősítése érdekében 
szorgalmazza, hogy nemzeti és európai szinten egyaránt alakítsanak ki szoros 
koordinációt a szociális partnerekkel és más érdekelt felekkel;

°

° °

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


