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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 
fokozza az Európai Parlament – és különösen a Gazdasági és Monetáris Bizottság –
felelősségét, mivel az EKB monetáris politikai döntéseiről az Európai Parlamentnek 
számol be; úgy véli, hogy meg kell erősíteni a Parlament közreműködését az EKB 
igazgatósági tagjainak kinevezésében; úgy véli, hogy az EKB szerepe az Európai Unió 
pénzügyi érdekeit sértő támadások elleni küzdelemben szorosabb együttműködéshez fog 
vezetni a Parlament bizottságai között;

2. tudomásul veszi az eurócsoportnak, valamint a csoport az euróövezet 
gazdaságpolitikájának kialakításában játszott döntő szerepének hivatalos elismerését; úgy 
véli, hogy következésképpen fejleszteni kell a Gazdasági és Monetáris Bizottsága által 
kezdeményezett cserék gyakorlatát; kérdést intéz a Bizottsághoz azon eszközök és 
vizsgálatok vonatkozásában, melyeket a módosítás feltételez; ugyanakkor úgy véli, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 136. cikke által teremtett jogalap 
az euróövezetre vonatkozó átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások elfogadására, 
valamint a tagállamok költségvetési fegyelmének koordinációját és felügyeletét erősítő 
intézkedések elfogadása arra készteti majd a Bizottságot, hogy gyorsan éljen ezzel az új 
jogalappal és kezdeményezze a Parlament teljes bevonását az eljárás meghatározásába és 
végrehajtásába; úgy véli, hogy a közös álláspontok kialakításának és az euróövezet 
nemzetközi pénzügyi intézményekben való egységes képviseletének lehetősége abba az 
irányba mutat, hogy a Gazdasági és Monetáris Bizottság is bekapcsolódjon az európai 
képviseletbe;

3. tudomásul veszi egyrészt a Bizottság szerepének megerősítését, amely szerint ezentúl 
közvetlenül elküldheti véleményét az érintett tagállamoknak az átfogó gazdaságpolitikai 
iránymutatásoktól való eltérés vagy a Gazdasági és Monetáris Unió megfelelő 
működésének veszélyeztetése esetén, valamint másrészt a rendes jogalkotási eljárásra való 
áttérést a többoldalú felügyeleti eljárás részletes szabályainak elfogadásakor, ami erősebb 
gazdasági koordinációhoz vezet;

4. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének (az EUMSz 14. cikke) változásait az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen azt, hogy jogalapot teremtett 
az ilyen szolgáltatások nyújtásához szükséges alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv elfogadását; üdvözli 
továbbá a rendes jogalkotási eljárás bevezetését, amelynek segítségével a Tanács és a 
Parlament lefektetheti e szolgáltatások nyújtásának alapelveit és feltételeit; úgy véli 
azonban, hogy ezen előrelépések mellett is ugyanolyan szükséges, hogy a Bizottság e 
területen keretirányelv-tervezetet nyújtson be;

5. üdvözli, hogy a nemzeti parlamentek nagyobb szerepet kaptak a szubszidiaritás elvének 
ellenőrzésében a rendes jogalkotási eljárás keretében; ugyanakkor kötelezettséget vállal 
arra, hogy a tagállamok képviseleteivel való konkrét konzultáció hiányában éves szinten 
bevonja azokat az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokról szóló tanácskozásaiba;
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6.  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 kiemeli 
a sajátosságokat, különös tekintettel a különböző intézmények közötti 
információáramlásra, az átláthatóságra a jogszabályok európai bizottsági előkészítésekor, 
a Lámfalussy-eljárásra és e sajátosságok megőrzésének szükségességére;

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