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JAVASLATOK

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

1. úgy véli, hogy az Európai Központi Bank (EKB) európai intézményként való elismerése, 
ami nem befolyásolja a monetáris politika irányítása terén fennálló függetlenségét, növeli 
az Európai Parlament – és különösen a gazdasági és monetáris ügyekben illetékes 
bizottsága – felelősségét, mivel az EKB monetáris politikai döntéseiről beszámol az 
Európai Parlamentnek; úgy véli, hogy ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Parlament 
közreműködését az EKB igazgatósági tagjainak kinevezésében; úgy véli, hogy az EKB az 
Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő tevékenységek elleni küzdelemben betöltött 
szerepének szorosabb együttműködéshez kellene vezetnie a Parlament bizottságai között;

2. üdvözli az EKB alapokmánya 40. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EKB 
Kormányzótanácsa összetételének módosítását illető új, konzultatív szerepét;

3. tudomásul veszi az eurócsoport, valamint a csoport által az euróövezet 
gazdaságpolitikájának kialakításában játszott döntő szerep hivatalos elismerését; úgy véli, 
hogy következésképpen fejleszteni kell a gazdasági és monetáris ügyekben illetékes 
bizottsága által kezdeményezett cserék gyakorlatát; az eurócsoportot és a Bizottságot kéri 
annak tisztázására, hogy e fejlemény milyen hatással lesz az erőforrásokra és az 
értékelésekre; úgy véli, hogy a költségvetési hatóságnak meg kell vizsgálnia az 
eurócsoport elismerésének költségvetési vonzatait; 

4. úgy véli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 136. cikke által 
teremtett, az euróövezetre vonatkozó átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások elfogadását 
lehetővé tévő jogalap, valamint a tagállamok költségvetési fegyelmének koordinációját és 
felügyeletét erősítő intézkedések elfogadása szükségszerűen arra készteti a Bizottságot, 
hogy gyorsan éljen az új jogalappal és kezdeményezze a Parlament teljes bevonását az 
eljárás meghatározásába és végrehajtásába; 

5. úgy véli, hogy a közös álláspontok kialakításának és az euróövezet nemzetközi pénzügyi 
intézményekben való egységes képviseletének lehetőségét késedelem nélkül meg kell 
valósítani, és e lehetőségnek ezenkívül oda kell vezetnie, hogy a gazdasági és monetáris 
ügyekben illetékes bizottsága azon tagjai is részt vegyenek e képviseletben, akik az 
eurócsoportban jelen lévő tagállamok állampolgárai;

6. felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő rendeletre irányuló javaslatot, amely alapján az 
Európai Parlament és a Tanács meghatározhatják a többoldalú felügyeleti eljárás 
szabályait az EUMSz. 121. cikke (6) bekezdésével összhangban;

7. tudomásul veszi egyrészt a Bizottság szerepének az EUMSz. értelmében történő 
megerősítését – amely szerint ezentúl közvetlenül elküldheti véleményét azon 
tagállamoknak, amelyek nem követik az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat vagy 
veszélyeztetik a Gazdasági és Monetáris Unió megfelelő működését –, másrészt a rendes 
jogalkotási eljárás bevezetését a többoldalú felügyeleti eljárás részletes szabályainak 
elfogadása esetére, aminek erősebb gazdasági koordinációt kell eredményeznie;
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8. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének (az EUMSz. 14. cikke) módosításait az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen azt, hogy jogalapot teremtett 
az ilyen szolgáltatások nyújtását szabályozó alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv elfogadását; üdvözli 
továbbá a rendes jogalkotási eljárás bevezetését, amelynek segítségével a Parlament és a 
Tanács meghatározhatja e szolgáltatások nyújtásának alapelveit és feltételeit; 

9. üdvözli, hogy a nemzeti parlamentek nagyobb szerepet kaptak a szubszidiaritás elvének 
ellenőrzésében a rendes jogalkotási eljárás keretében; ugyanakkor kötelezettséget vállal 
arra, hogy a nemzeti parlamentekkel való konkrét konzultáció hiányában éves szinten 
bevonja azokat az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokról szóló tanácskozásaiba;

10. megállapítja, hogy az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
megfelelnek a pénzügyi jogszabályoknak; üdvözli, hogy világosabban meghatározták a 
Bizottságra átruházott jogkörök alkalmazási területét és időtartamát; mindemellett felhívja 
a figyelmet a Lámfalussy-eljárás sajátosságaira, nem utolsósorban a különböző 
intézmények közötti információáramlásra, valamint az átláthatóságra való tekintettel a 
jogszabályok európai bizottsági előkészítésekor, illetve legalább e sajátosságok 
megőrzésének szükségességére, vagy még inkább továbbfejlesztésükre a nagyobb 
átláthatóság, az intézmények közötti jobb együttműködés és a jobb uniós szintű felügyelet 
irányában;

11. kéri a Bizottságot annak tisztázására, hogy miként kívánja értelmezni az EUMSz. 290. 
cikkéről szóló, a pénzügyi szolgáltatások területén szakértőkkel folytatott konzultációra 
vonatkozó nyilatkozatot, és milyen módon kívánja azt alkalmazni az EUMSz. 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos rendelkezéseinek szó szerinti 
értelmezésén túlmenően;

12. felhívja a Bizottságot, hogy lehetőség szerint alkalmazza az EUMSz. 290. cikkét, 
ösztönözve a pénzügyi szolgáltatások területének szabályozását;

13. felhívja a Bizottságot, hogy késedelem nélkül alkalmazza az EUMSz. új 197. cikkét az 
adóügy és a pénzügyi szolgáltatások piacának felügyelete terén megvalósuló igazgatási 
együttműködéssel kapcsolatos intézkedések bevezetéséhez;

14. felhívja a Tanácsot, hogy az Európai Parlamenttel együttműködésben vizsgálja meg, hogy 
hogyan alkalmazható az EUMSz. 127. cikkének (6) bekezdése, amely alapján az EKB-t „a 
hitelintézetek és – a biztosítóintézetek kivételével – az egyéb pénzügyi szervezetek 
prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatban” külön feladatokkal 
bízhatja meg;

15. aggodalmát fejezi ki az EK-Szerződés 57. cikkének (EUMSz 64. cikke) azon eljárással 
való kiegészítése miatt, amelynek megfelelően a tagállamok egyhangú döntéssel 
határozhatnak a harmadik országokba irányuló vagy onnan származó tőke szabad 
mozgásának korlátozásáról, ha ezek a korlátozások akadályozzák a piac liberalizációját; 
úgy véli, hogy ez az új feltétel a gyakorlatban gátolni fogja az uniós kezdeményezéseket a 
pénzügyi piacok területén, amelyek pedig elengedhetetlenek lennének az európai 
pénzügyi stabilitás megőrzése szempontjából.
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