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I
(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények)

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

EURÓPAI PARLAMENT
Bizonytalan munkahellyel rendelkező női munkavállalók
P7_TA(2010)0365
Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása a bizonytalan foglalkoztatási feltételek
mellett dolgozó nőkről (2010/2018(INI))
(2012/C 70 E/01)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottság 2009. december 18-i, „A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség – 2010” című
jelentésére (COM(2009)0694),
— tekintettel a Bizottság 2003. november 26-i, „A munka minőségének javítása: a legutóbbi előrelépések
elemzése” című közleményére (COM(2003)0728),
— tekintettel a Bizottság 2004. évi, „Bizonytalan foglalkoztatási feltételek Európában: összehasonlító tanul
mány a munkaerőpiaccal összefüggő kockázatokról a rugalmas gazdaságokban” című jelentésére,
— tekintettel a „Tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról. Az Európa 2020 integ
rált iránymutatás II. része” című tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2010)0193),
— tekintettel a Tanács 2009. június 8-i, „Rugalmas biztonság válság idején” című következtetéseire,
— tekintettel a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i
2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1),
— tekintettel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és
munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvre (2);
— tekintettel az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keret
megállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelvre (3),
— tekintettel az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegálla
podásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelvre (4),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
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— tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2010. évi, „Nagyon atipikus
munka” című háttéranyagára,
— tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2008. évi, „Intézkedések a
nem bejelentett munkavégzés ellen az Európai Unióban” című jelentésére,
— tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2007. évi, „Munkakörülmé
nyek az Európai Unióban a nemek közötti esélyegyenlőség vonatkozásában” című jelentésére,
— tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 1998. évi, „Bizonytalan
foglalkoztatási feltételek és munkakörülmények Európában” című jelentésére,
— tekintettel a 2007. októberi Eurobarométer „Nem bejelentett munkavégzés az Európai Unióban” című
jelentésére,
— tekintettel az Európai Bizottság nemek közötti esélyegyenlőséggel és foglalkoztatással foglalkozó munka
csoportjának „Nemi szempontú szegregáció a munkaerőpiacon” című 2009. évi jelentésére,
— tekintettel az Európai Bizottság nemek közötti esélyegyenlőséggel, társadalmi integrációval és foglalkoz
tatással foglalkozó munkacsoportjának „Nemek közötti egyenlőtlenség a szegénység kockázata tekinte
tében és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi kirekesztése harminc európai országban” című 2006.
évi jelentésére,
— tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) „Tisztességes munka a háztartási alkalmazottak
részére” című, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 99., 2010. júniusi ülésére készült jelentésére,
— tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) „A háztartási munka nemi vonatkozásai NyugatEurópában” című 2009. évi jelentésére,
— tekintettel a gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjairól szóló 2010. június 17-i
állásfoglalására (1),
— tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló 2009. május 6-i
állásfoglalására (2),
— tekintettel a Bizottsághoz címzett, a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozó
ajánlásokról szóló, 2008. november 18-i állásfoglalására (3),
— tekintettel 2006. január 19-i állásfoglalására a lisszaboni stratégia jövőjéről a nemek közötti esélyegyen
lőség perspektívája tekintetében (4),
— tekintettel a szövetkezeteknek a nők foglalkoztatása növelésében betöltött szerepéről szóló 1998. szep
tember 18-i állásfoglalására (5),
— tekintettel az „Emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Unióban” című, 1998. február 17-i állásfog
lalására (6),
— tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgár
ság” szekciójának a háztartási munka professzionalizálásáról szóló 2010. május 12-i véleményére
(SOC/372 – CESE 336/2010 végleges),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
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— tekintettel az Eurostat Statistics in focus kiadványának „Labour markets in the EU-27 still in crisis”
(Továbbra is válságban a munkaerőpiac a 27 tagú Unióban) című, 2010/12. számára,
— tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
— tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság véleményére (A7-0264/2010),

A. mivel a munkaerőpiac individualizációja és növekvő rugalmassága – amely a kollektív tárgyalások
visszaszorulását eredményezi – kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza a munkavállalókat, és különösen a
nőket, akiknek gyakran családi kötelezettségeknek is eleget kell tenniük, ez pedig bizonytalan foglalkoz
tatáshoz vezethet, mivel a munkaadók számára könnyebbé válik a foglalkoztatási feltételek színvona
lának csökkentése,
B. mivel a munkaerőpiacon a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozók között a nők aránya
igen magas, miközben a bizonytalan feltételek mellett végzett munka egyes, nők által végzett formái –
például a fizetett háztartási munka és az otthoni ápolás – a munkaerőpiacon láthatatlanok, és mivel a
nők a meglévő jogi keretek ellenére EU-szerte a foglalkoztatási esélyek, a munka minősége, valamint az
egyenlő munkáért és egyenlő értékű munkáért járó egyenlő bérezés tekintetében továbbra is jelentős
különbségekkel szembesülnek,
C. mivel a bizonytalan foglalkoztatási feltételek terén a nők átlagosnál nagyobb aránya jelentősen hozzá
járul a nemek közötti, mindmáig változatlanul széles bérszakadékhoz; mivel ebből következően a nők
foglalkoztatási feltételeinek javítása csökkenti a nemek közötti bérszakadékot,
D. mivel a kényszerből vállalt részmunkaidős foglalkoztatás széles körben elterjedt a szolgáltatási ágazat
ban, különösen a szálloda- és vendéglátóipar, az oktatás, az egészségügy, a szociális munka és egyéb
közösségi, szociális és személyi gondozási szolgáltatások területén, ahol a munkavállalók többsége nő,
E. mivel a nők munkaerő-piaci részvétele tükrözi a háztartásban betöltött szerepüket, és hajlamosak olyan
állást vállalni, amely lehetővé teszi számukra a fizetett és nem fizetett munka összeegyeztetését,
F. mivel a gazdasági és pénzügyi válság kettős hatást gyakorol a bizonytalan foglalkoztatásra, mert sok
vállalat először az ideiglenes foglalkoztatás csökkentésével reagált, továbbá mivel tartani kell attól, hogy
a recesszió alatt megszűnt állandó munkahelyek közül sokat nem hoznak létre újra, hanem atipikus –
vagy akár bizonytalan – foglalkoztatási rendszerrel helyettesítik,
G. mivel a bizonytalan feltételek mellett végzett munka a foglalkoztatás „nem szabványos” formáira utal,
amely az alábbiak közül bármelyikkel jellemezhető:
— a munkahely biztonsága részben vagy teljesen hiányzik a munka nem állandó, gyakran alkalmi
jellege miatt; a szerződésbe foglalt feltételek nem kielégítőek, vagy egyáltalán nincs írásos szerződés,
például az ideiglenes, kényszerből vállalt részmunkaidős szerződések esetében; nincs meghatározott
munkaidő és a feladatok a munkaadó akaratának megfelelően változnak;
— a javadalmazás alacsony szintű, esetleg nem hivatalosan és nem világosan történik;
— nincsenek szociális jogosultságok vagy a munkavállalással összefüggő juttatások;
— nincs védelem a hátrányos megkülönböztetés ellen;
— korlátozottak a kilátások a munkaerő-piaci előrelépésre, vagy ezek teljesen hiányoznak;
— a munkavállalóknak nincs kollektív képviseletük;
— a munkakörülmények nem felelnek meg az egészségügyi és biztonsági minimumelőírásoknak,

C 70 E/4

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010. október 19., kedd

H. mivel a bizonytalan foglalkoztatási feltételek – például az írásba nem foglalt szerződések, kényszerből
vállalt részmunkaidő és a továbbra is fennálló bérszintkülönbség – hosszú távú hatással vannak a
társadalombiztosításra és a nyugdíjakra, és a munkavállalókat a szegénység nagyobb kockázatának teszik
ki,
I. mivel a nők bizonyos esetekben elfogadhatatlan munkakörülmények kockázatának vannak kitéve, ezért
e tekintetben különleges figyelmet kell rájuk fordítani, főként a várandós és szoptató nőkre,
J. mivel a globalizáció és a jelenlegi gazdasági összefüggésrendszer, valamint az ezekhez adódó technoló
giai fejlődés következményeként változások történnek a munkavállalók alkalmazási körülményei és
feladataik tartalma tekintetében,
K. mivel a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nők kisebb valószínűséggel kapnak tájé
koztatást jogaikról, és nagyobb mértékben vannak kitéve a jogvédelemből való kirekesztés kockázatának
és/vagy a jogszerűtlen elbocsátás veszélyének,
L. mivel minden munkavállaló – és közöttük a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nők –
fontos joga a szakmai képzéshez és továbbképzéshez való jog,
M. mivel a nők családon belüli második keresőként való meghatározása tévesen írja le a dolgozó nők egy
jelentős részét, akik egyedüli keresők,
N. mivel növekszik a nem bejelentett női munkavállalók száma, különösen a háztartási munka ágazatában,
O. mivel az otthoni ápolás, takarítás és főzés feladatait végző háztartási alkalmazottak nagy többsége nő;
mivel az iparosodott országokban a háztartási munka teszi ki a foglalkoztatás egészének 5–9 %-át, mivel
ez a munka felettébb bizonytalan feltételek mellett, alulfizetve és nem hivatalosan folyik, és mivel a
háztartási alkalmazottak kiszolgáltatott helyzete azt jelenti, hogy gyakran van részük hátrányos
megkülönböztetésben és könnyen válhatnak egyenlőtlen, méltánytalan bánásmód vagy visszaélések
áldozatává,
P. mivel a magasan képzett munkavállalók szakképzetlenként való alkalmazása gyakori probléma a bizony
talan feltételek melletti foglalkoztatás terén, különösen az elbocsátott vagy bevándorló munkavállalók
esetében, akik azért vállalnak alacsony szakképzettséget igénylő munkát, hogy a munkaerőpiacon marad
janak, és mivel ez a – főként nőket érintő helyzet – veszélyezteti a szakmai előmenetelt és a megszerzett
szakmai tudásnak megfelelő bérszint elérését,
Q. mivel a munkaerőpiac perifériáján alacsony szakképzettséget igénylő ideiglenes munkát vállaló vagy
háztartási alkalmazottként dolgozó nők kettős hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve, mert
azon felül, hogy gyakran rossz, szabálytalan – ha nem jogszerűtlen – feltételek mellett dolgoznak,
nagyobb valószínűséggel válnak bántalmazás, erőszak vagy szexuális visszaélés áldozatává; továbbá
mivel jogaikkal gyakran nincsenek tisztában, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésük korlátozott, a
helyi nyelvet nem ismerik jól, és nem áll módjukban hálózatokat létrehozni, és mivel az illegálisan
foglalkoztatottak nem mernek védelemért a hatóságokhoz fordulni, mert attól félnek, hogy visszaküldik
őket hazájukba,
R. mivel az Európa Tanács au pair munkáról szóló 1969. november 24-i egyezménye elavult, és ennélfogva
nem foglalkozik azokkal a problémákkal, amelyek az au pairek alkalmazásával összefüggésben számos
országban felmerülhetnek,
S. mivel az EU a nemek közötti egyenlőség vonatkozásait a jövőben is politikáinak homlokterébe kívánja
állítani; mivel a foglalkoztatási politika keretében a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget tevékenyen
elő kell mozdítani,
A bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett végzett munka nemek közötti egyenlőtlenséggel kapcso
latos vonatkozásai
1.
rámutat a bizonytalan feltételek melletti foglalkoztatásnak a nemek közötti egyenlőtlenséggel kapcso
latos vonatkozásaira, és emlékeztet a munkaerőpiacon tapasztalható, a szabványostól a nem szabványos
típusú foglalkoztatás felé történő elmozdulásra, ami szükségessé teszi a nem szabványos típusú foglalkoz
tatás bizonytalanná válásának megelőzését; úgy véli, hogy az e problémák elleni küzdelem érdekében a
tagállamokat és a szociális partnereket arra kell kérni, hogy a szabványos és atipikus munkára vonatkozó
jogi és szerződéses szabályokat messzemenően hangolják össze, megakadályozandó, hogy a legkényelme
sebb és legolcsóbb foglalkoztatási forma előnybe kerüljön, tekintetbe véve mindazonáltal a nem bejelentett
foglalkoztatás lehetséges növekedésének kockázatát;
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2.
sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy állapítsa meg a bizonytalan feltételek melletti foglalkoztatás
jellemzőit a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokban és a nemek közötti esély
egyenlőség érvényesítésének új stratégiájában;
3.
felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak jogszabályi intézkedéseket a kötetlen munkaidős szerződések
megszüntetésére, amelyek elterjedtek a jellemzően nők által betöltött állások terén olyan ágazatokban, mint
a háztartási, ápolási munka, a vendéglátás és a szállodaipar, és vezessenek be átfogó ellenőrző eszközöket az
olyan cégek és munkahelyek szabályozására, amelyek hivatalosan tanácsadás és képzés céljára jöttek létre, de
a gyakorlatban további visszaélések forrásaivá válnak, mivel megfelelő bérezés és védelem nélkül végzett
szolgáltatásokat lepleznek;
4.
kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki stratégiákat a bizonytalan foglalkoztatási
feltételek tekintetében, hangsúlyt fektetve az emberhez méltó és a környezetvédelem követelményeinek
megfelelő munkahelyekre, illetve figyelembe véve a férfiak és a nők közötti egyensúlyt;
5.
kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a nőkre nehezedő kettős teher csökken
tése érdekében, ami az egyik oka annak, hogy a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozók
túlnyomó része nő; felszólít a szabályos foglalkoztatási viszonyok között dolgozók szakmai és magánélete
közötti egyensúly javítására, a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozók számának csökkentése
érdekében;
Szociális feltételek
6.
csalódottságának ad hangot amiatt, hogy az Unió foglalkoztatási jogszabálycsomagja és a fent említett
határozott idejű és részmunkaidős foglalkoztatásról és a munkaerő-kölcsönzésről szóló irányelvek nem
foglalkoznak megfelelően a foglalkoztatás bizonytalan természetével; ezért felszólítja a Bizottságot és a
tagállamokat, hogy tegyenek további jogszabályi intézkedéseket, például vezessenek be a munkavállalókat
illető kötelező szociális minimumkövetelményeket, és biztosítsák minden munkavállaló számára a szociális
szolgáltatásokhoz és előnyökhöz – többek között a szülési szabadsághoz, az egészségügyi ellátáshoz és az
öregségi nyugdíjhoz, valamint az oktatáshoz és a képzéshez – való egyenlő hozzáférést, a foglalkoztatási
feltételektől függetlenül; ezen túlmenően felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a munkaidő ésszerű
korlátozását, a pihenést és szabadidőt biztosító jogszabályokat;
7.
felszólítja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a női munkavállalókkal szemben vissza
élést vagy számukra sérelmes bánásmódot alkalmazó munkaadókat a lehető legrövidebb időn belül állítsák
bíróság elé;
8.
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nők
számára a jogosultságok védelmének lehetőségét, mivel például az olyan jogosultságok védelme, mint a
tisztességes bér, a szülési szabadság, a méltányos és szabályos munkaidő és a megkülönböztetéstől mentes
munkakörnyezet alapvetően fontosak e nők számára; felszólítja a tagállamokat, hogy szankcionálják a
szakszervezetekben való részvétel akadályozását, és ezenkívül általánosságban arra ösztönzi a tagállamokat,
hogy kínáljanak könnyen hozzáférhető tanácsadói szolgáltatásokat azon nők számára, akik vállalati tanács
támogatásában nem részesülhetnek, például mert magánszemélyek által alkalmazott nők; felhívja a szociális
partnereket, hogy szerveikben minden szinten törekedjenek a nők és a férfiak kiegyensúlyozottabb részvételi
arányára;
9.
hangsúlyozza a jogszabályi intézkedések szükségességét annak érdekében, hogy biztosítva legyen a
munkaerőpiacon a nemek közötti esélyegyenlőség, és csökkenjen a nemi alapon történő hátrányos
megkülönböztetés; emlékeztet ezért a fent említett, 2008. november 18-i állásfoglalásra, és sürgeti a Bizott
ságot, hogy terjesszen elő a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozó javaslatot, és
emlékezteti a tagállamokat, hogy késedelem nélkül ültessék át a 2006/54/EK irányelvet;
10.
felszólítja a tagállamokat, hogy teljesítsék a barcelonai gyermekgondozási célkitűzéseket a nők
munkaerő-piaci részvételének és gazdasági függetlenségének javítása érdekében; kéri a tagállamokat, hogy
számolják fel azokat az akadályokat, amelyek a nőket meggátolják abban, hogy az általuk kívánt munkaóraszámban – akár teljes munkaidőben, akár részmunkaidős munkavégzéssel – dolgozhassanak;
11.
hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiacon tapasztalható szakmai és ágazati szegregációt csökkenteni kell
a fiatal kortól kezdődő felvilágosítás és képzés, például a női készségekkel azonosított munkakörök férfiak
körében történő népszerűsítése révén, és fordítva, a leánytanulók természettudományok felé történő moti
válása, valamint a nőket második keresőként azonosító felfogás elleni küzdelem révén a Nemek Közötti
Egyenlőség Európai Intézetének bevonásával;
12.
kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyenek tervbe és vezessenek be olyan intézkedéseket,
amelyek lehetővé teszik, hogy a lányok és a fiatal nők megfelelő oktatásban és képzésben részesülhessenek
és tanulmányokat folytathassanak, és ennek során különösen támogatást kell nyújtani a migráns háttérrel
rendelkező lányok és fiatal nők számára; hangsúlyozza ezenkívül annak szükségességét, hogy a gyermek
szülés miatt a munkájukat megszakító nők aktívan törekedjenek a munkába való visszatérésre;
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13.
felszólítja a tagállamokat, hogy küzdjenek a nem bejelentett munkavégzés ellen annak szabályos
foglalkoztatássá alakításával, megelőző intézkedések révén, például úgy, hogy büntetőeljárástól való mentes
séget biztosítanak azoknak a munkavállalóknak, akik bejelentik illegális foglalkoztatásukat, és oly módon
lépnek fel a munkaadókkal szemben, hogy annak visszatartó ereje legyen; felszólítja továbbá a Bizottságot és
a tagállamokat, hogy javítsák az adatgyűjtést, és kövessék nyomon az előrelépéseket ezen a téren;
14.
hangsúlyozza, hogy a szociális védelem a rugalmas biztonság alapvető eleme; hangsúlyozza, hogy a
rugalmas biztonság koncepciója a nőket és a férfiakat különbözőképpen érinti, és a jelenlegi nemi szerepek
megerősítése felé irányul; emlékezteti a tagállamokat és a társadalmi partnereket a „Rugalmas biztonság
válság idején” című, 2009. június 8-i tanácsi következtetésekre, különösen a férfiak és nők közötti esély
egyenlőség biztosítására a rugalmas biztonság elveinek végrehajtása során;
15.
úgy véli, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága, az önsegélyező projektek kedvező kölcsön
feltételei, valamint a munkahelyteremtésre és az alternatív forrásokból való jövedelemszerzésre irányuló
programok révén a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nők helyzete javítható;
16.
kéri, hogy a szabványos munkaviszonyokat a jövőben a minőségi munkahely elveinek megfelelően
alakítsák ki, és ne bizonytalan munkaviszonnyá alakítsák; úgy véli, hogy a bizonytalan foglalkoztatási
feltételek mellett dolgozók számának csökkentése érdekében a munkaerőpiacot szigorú munkafelügyelet
segítségével jobban kell szabályozni;
17.
elvárja, hogy az Európai Tanács ülésén szülessen megegyezés az „EU 2020” stratégia keretében a
meglévő munkahelyek biztosítását és újak teremtését célzó egyértelmű iránymutatások és konkrét intézke
dések tekintetében;
18.
felhívja a Bizottságot, hogy az e téren elért eredmények fényében adjon iránymutatásokat a
tagállamok számára a hátrányos megkülönböztetés közvetlen és közvetett megnyilvánulási formái ellen
folytatott küzdelem, a nemek közötti egyenjogúság szempontjának figyelembe vétele, valamint a bizonytalan
foglalkoztatási feltételek mellett végzett munka csökkentése terén bevált gyakorlatokra vonatkozóan;
19.
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jogi úton szabályozzák az idénymunkások szociális és
jogi státuszát, és gondoskodjanak szociális biztonságukról; ebben az összefüggésben az „idénymunkás”
fogalmán olyan munkavállalók értendők, akik határozatlan időre szóló vagy határozott idejű munkaszer
ződés alapján olyan időszakban és időtartam során végzik munkájukat, amely erősen függ időszaki ténye
zőktől, például az időjárási ciklusoktól, munkaszüneti napoktól és/vagy mezőgazdasági betakarítástól;
20.
rámutat arra, hogy tanulmányokban mutatták ki, hogy a bizonytalan feltételek melletti foglalkozta
tásban – ahol az egészségügyi és biztonsági minimum-előírásokat esetleg nem veszik figyelembe – magasabb
a sérülések aránya, nagyobb a megbetegedések kockázata és a veszélyeknek való kitettség; felszólítja ezért a
Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák a munkahelyi egészségügyi és biztonsági minimumkövetelmé
nyek ellenőrzését, különös figyelmet szentelve a kifejezetten a női munkavállalókat érintő veszélyeknek;
Háztartási alkalmazottak
21.
felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a tagállamokat, hogy osszák meg egymással bevált
gyakorlataikat, és teljes mértékben használják ki a strukturális alapok, különösen az Európai Szociális Alap
kínálta társfinanszírozási lehetőségeket, hogy szélesebb körű hozzáférést biztosítsanak a megfizethető és
minőségi gyermek- és idősgondozási lehetőségekhez annak érdekében, hogy a nők ne kényszerüljenek ezen
feladatok nem hivatalos formában történő ellátására; ezenfelül hangsúlyozza, hogy a bizonytalan feltételek
mellett végzett otthoni ápolási munkát tisztességes, hosszú távú munkává kell alakítani, ahol csak lehetséges;
22.
felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat egy olyan kampány kidolgozásában, amelynek
célja, hogy a bizonytalan alkalmazási feltételek mellett dolgozók fokozatosan szabályos munkavállalói
háttérrel rendelkező dolgozókká válhassanak; kéri, hogy a Bizottság támogasson egy olyan programot,
amelynek révén a munkavállalók felvilágosítást nyernek a bizonytalan foglalkoztatási feltételek következmé
nyeiről és hatásairól, ideértve a szociális biztonsággal és az egészségvédelemmel kapcsolatos kérdéseket is;
23.
felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot az au pairekre vonatkozó szabályozásról szóló
új európai megállapodásra, amely 30 évnél alacsonyabb korhatárt állapítana meg annak érdekében, hogy a
húszas éveik végén járó felnőtt kenyérkeresőket ne lehessen au pairként foglalkoztatni, és amely hangsú
lyozná, hogy az au pairek szerepe a hétköznapi családi feladatok ellátásában való segítség és a családi
tevékenységekben való részvétel, hetente legfeljebb 30 órában, és az au pairség célja a kulturális ismeretek
és nyelvi készségek fejlesztése;
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Migráns munkavállalók
24.
felszólítja a Bizottságot, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésének új stratégiájában
erősítse meg elkötelezettségét a nemek közötti esélyegyenlőség migrációs és integrációs politikák terén
való előmozdítása mellett, különösen a migráns nők foglalkoztatási potenciáljának maradéktalan kihaszná
lása céljából;
25.
rámutat, hogy a migráns nők társadalmi integrációja még a migráns férfiakénál is nehezebb, mivel
kettős hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve; ezért arra ösztönzi a munkaadókat, hogy hozzanak
különleges intézkedéseket a migráns női munkavállalók társadalmi integrációjának elősegítésére – például
nyelvoktatás és/vagy támogató szolgáltatások nyújtása révén –, és biztosítsák a migráns munkavállalók
nyilvántartásba vételét annak érdekében, hogy jogosultak legyenek a juttatásokra;
A téma kutatása
26.
különösen felhívja a figyelmet arra, hogy a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett végzett
munkáról nem készülnek kutatások; felszólítja a Bizottságot és az Eurofoundot, hogy működjenek együtt
a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével, és kezdeményezzenek célzott kutatásokat a bizonytalan
feltételek melletti foglalkoztatásból eredő, szakképzetlenként való alkalmazás költségeinek és az ugyanebből
eredő jóléti veszteség értékelésére, a nemek szempontjainak figyelembevételével; kiemeli, hogy a jövőbeli
európai kutatási programokban nagyobb hangsúlyt kell kapniuk az olyan társadalmi problémáknak, mint a
bizonytalan feltételek melletti foglalkoztatás;
27.
üdvözli a kísérleti program általános célkitűzését, a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett
végzett munka rendes munkaviszonnyá történő átalakításának ösztönzését, és hangsúlyozza annak fontos
ságát, hogy a projekt megvalósítása során különös figyelmet fordítsanak a bizonytalan feltételek melletti
foglalkoztatás nemek közötti egyenlőtlenséggel kapcsolatos vonatkozásaira;
*
*

*

28.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok
kormányainak.
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A minimáljövedelem szerepe a szegénység elleni küzdelemben és a befogadó
társadalom előmozdítása Európában
P7_TA(2010)0375
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása a szegénység elleni küzdelemben a
minimáljövedelem szerepéről és Európában a befogadó társadalom előmozdításáról (2010/2039(INI))
(2012/C 70 E/02)
Az Európai Parlament,
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4., 9., 14., 19., 151. és 153. cikkére,
— tekintettel az 1979-ben elfogadott, a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden
formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményre,
— tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet az emberi jogokról
szóló 1993-as világkonferencia alkalmával megerősítettek, különösen annak 3., 16., 18., 23., 25., 26., és
29. cikkére,
— tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló 1966.
évi nemzetközi egyezségokmányára,
— tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete által 2000-ben meghatározott millenniumi fejlesztési
célokra, különösen a mélyszegénység és az éhínség csökkentésére (első cél), a mindenkire kiterjedő
alapfokú oktatás biztosítására (második cél), valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségére (harmadik cél),
— tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a minimálbér megállapításáról szóló 26. és 131.
sz. egyezményére, valamint a kényszermunka eltörléséről szóló 29. és 105. sz. egyezményére,
— tekintettel az ILO globális foglalkoztatási paktumára,
— tekintettel az ENSZ és az ILO tisztességes munkára vonatkozó menetrendjére,
— tekintettel az EU alapjogi chartájára, és különösen annak a szociális jogokra vonatkozó rendelkezéseire,
— tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 34., 35. és 36. cikkére, amelyek kifejezetten meghatá
rozzák a szociális és lakhatási támogatáshoz való jogot, az emberi egészség védelmének magas szintjét és
az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférést,
— tekintettel az ILO alapvető munkahelyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozatának nyomon követéseként
készített 2005. évi globális jelentésére: A kényszermunka elleni globális szövetség, a főigazgató 2005. évi
jelentése,
— tekintettel a szociális védelmi rendszerek elegendő forrásaira és szociális támogatására vonatkozó közös
kritériumokról szóló, 1992. június 24-i 92/441/EGK tanácsi ajánlásra (1) (a minimáljövedelemről szóló
ajánlás),
(1) HL L 245., 1992.8.26., 46. o.
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— tekintettel a szociális védelmi célok és politikák összehangolásáról szóló, 1992. július 27-i 92/442/EGK
tanácsi ajánlásra (1),
— tekintettel a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 2008. december
16-i és 17-i 2916. ülésének következtetéseire (2),
— tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) szóló, 2008.
október 22-i 1098/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (3),
— tekintettel a jövő európai szociális modelljéről szóló, 2006. szeptember 6-i állásfoglalására (4),
— tekintettel a társadalmi integráció és a szegénység, köztük a gyermekszegénység elleni küzdelem Európai
Unióban történő előmozdításáról szóló, 2008. október 9-i állásfoglalására (5), a Foglalkoztatási és Szoci
ális Bizottság jelentésére, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0364/2008),
— tekintettel a megújított szociális menetrendről szóló, 2009. május 6-i állásfoglalására (6),
— tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló bizottsági ajánlásról
szóló 2008 október 3-i bizottsági közleményre, és a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának
elősegítéséről szóló 2009. május 6-i állásfoglalására (7),
— tekintettel az utcai hajléktalanság felszámolásáról szóló 2008. április 22-i 0111/2007. sz. írásbeli
nyilatkozatára (8),
— tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című, 2010.
március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),
— tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásról szóló tanácsi határozatra
irányuló, 2010. április 27-i bizottsági javaslatra (COM(2010)0193),
— tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0233/2010),
A.

mivel az Európai Bizottság 2005–2010. évi szociálpolitikai menetrendje a 2010-es évet a szegénység
és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem évének nyilvánította azzal a kifejezett céllal, hogy támo
gassa és megerősítse az EU lisszaboni stratégia elején már megfogalmazott azon politikai törekvését,
amely szerint intézkedéseket kell tenni a „szegénység jelentős mértékű felszámolására”,

B.

mivel a szegénység és a társadalmi kirekesztés sérti az emberi méltóságot és az alapvető emberi
jogokat, és a jövedelemtámogatási rendszerek központi célkitűzésének arra kell irányulnia, hogy az
embereket kiemelje a szegénységből és lehetővé tegye számukra a méltóságteljes életet,

C.

mivel a gazdasági fellendülés és a szegénység csökkentéséről szóló nyilatkozatok ellenére a társadalmi
egyenlőtlenségek súlyosbodtak, és 2008 végére a népesség 17 %-a (vagyis közel 85 millió ember)
még a társadalmi transzfereket (9) követően is a szegénységi küszöb alatt élt, míg 2005-ben ez az
arány 16 % és 2000-ben pedig 15 % volt az EU-15-ben,

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

HL L 245., 1992.8.26., 49. o.
Az Európai Unió Tanácsa, 16825/08. sz. sajtóközlemény (Presse 358.), 18. o.
HL L 298., 2008.11.7., 20. o.
HL C 305. E, 2006.12.14., 141. o.
HL C 9. E, 2010.1.15., 11. o.
HL C 212. E, 2010.8.5., 11. o.
HL C 212 E, 5.8.2010., p. 23. o.
HL C 259 E, 29.10.2009., p. 19. o.
A szegénységi küszöböt minden országban a mediánjövedelem 60 %-ában határozzák meg, ami nem éri el az
átlagjövedelmet.
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D.

mivel a szegénységi kockázati ráta a gyermekek és a 17 év alatti fiatalok körében magasabb, mint az
egész népesség körében, mivel ez a ráta 2008-ban az EU-27-ben 20 %-os volt, a legmagasabb arány
pedig 33 % volt,

E.

mivel az idős emberek szintén nagyobb arányban veszélyeztetettek, mint a lakosság általában, mivel a
szegénységi kockázati ráta 2008-ban az EU-27-ben elérte a 19 %-ot a 65 éves vagy annál idősebb
lakosság körében, míg ez az arány 2005-ben 19 %, 2000-ben pedig 17 % volt,

F.

mivel bizonyos ágazatokban a magas szintű foglalkoztatási bizonytalanság állandósulása és az
alacsony jövedelmek következtében a szegénységtől veszélyeztetett munkavállalók aránya magas
szinten stagnál, mivel 2008-ban az EU-27-ben az állással rendelkezők között átlagosan 8 % volt a
szegénységi kockázati ráta, míg ez az arány 2005-ben 8 %, 2000-ben pedig az EU-15-ben 7 % volt,

G.

mivel az 1992. június 24-i 92/441/EGK ajánlásban a Tanács azt ajánlja a tagállamoknak, hogy
minden ember alapvető jogaként ismerjék el a szociális ellátáshoz és az emberhez méltó élet
megkövetelte erőforrásokhoz való jogot, mivel az 1992. július 27-i 92/442/EGK ajánlásban a Tanács
azt javasolja a tagállamoknak, hogy biztosítsák az emberhez méltó élet megkövetelte erőforrásszintet;
mivel az 1999. december 17-i következtetéseiben a Tanács a társadalmi integráció előmozdítását a
modernizáció és a szociális védelem javításának egyik célkitűzéseként hagyta jóvá,

H.

mivel a nők a munkanélküliség, a gondozási feladatok megosztásának hiánya, a bizonytalan és
rosszul fizetett állások, a nemek közötti bérszakadék, valamint az alacsonyabb nyugdíjak következ
ményeként a szegénységtől veszélyeztetettek jelentős szegmensét képviselik,

I.

mivel a rendkívüli mértékű elszegényedés kockázata a nők esetében nagyobb, mint a férfiaknál, mivel
az európai társadalmakban a szegénység elnőiesedése felé mutató tartós tendencia azt mutatja, hogy a
szociális védelmi rendszerek jelenlegi keretei, illetve az EU társadalom-, gazdaság- és foglalkoztatás
politikáinak széles köre nem alkalmas a nők igényeinek kezelésére és a nők munkájában mutatkozó
egyértelmű különbségek figyelembevételére; mivel Európában a nők körében előforduló szegénység és
társadalmi kirekesztettség egyedi, többszintű és a nemi igényekhez igazodó politikai választ követel
meg,

J.

mivel a rendkívüli mértékű elszegényedés kockázata a nők esetében nagyobb, mint a férfiaknál,
különösen idős korban, hiszen a szociális biztonsági rendszerek gyakran a folyamatos jövedelem
szerző foglalkoztatás elvén alapulnak, mivel a szegénység megelőzését szolgáló minimáljövedelemhez
való egyéni jog nem függhet a foglalkoztatáshoz kötődő hozzájárulásoktól,

K.

mivel a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliség még soha nem látott mértékűre nőtt, az Európai
Unióban elérte a 21,4 %-ot, az arány a hollandiai 7,6 % és a spanyolországi 44,5 %, illetve a lett
országi 43,8 % közötti tartományban mozog, valamint a fiataloknak felkínált gyakornoki állásokat és
gyakornoki képzéseket sokszor egyáltalán nem fizetik vagy alulfizetik,

L.

mivel az Európai Unióban a 25 év alatti fiatalok körében minden ötödiknek nincs munkahelye, és az
európai polgárok közül az 55 év feletti dolgozókat érinti leginkább a munkanélküliség, ráadásul
akiket az a különleges és súlyos probléma is sújt, hogy az életkor előrehaladtával csökkennek a
munkahelyhez jutás esélyei,

M.

mivel a pénzügyi és gazdasági válság a munkaerő-piaci kínálat csökkenéséhez vezetett, a becslések
szerint több mint 5 millió munkahely szűnt meg 2008 szeptembere óta, és a bizonytalanság
fokozódik,

N.

mivel nem áll rendelkezésre hivatalos uniós adat a szegénység szélsőséges formáiról, mint a hajlék
talanság, és ezért nehéz nyomon követni a jelenlegi tendenciákat,

O.

mivel a szegénység elleni küzdelem európai évének alkalmat kell nyújtania a szegénység, és az ehhez
kapcsolódó társadalmi kirekesztettség iránti érzékenységgel és az aktív integrációval kapcsolatos
tudatosság növelésére és az arra adott politikai válaszok javítására, valamint elő kell mozdítania az
aktív integrációt, megfelelő jövedelmet, minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a rendes
munkát támogató megközelítéseket, amihez a jövedelmek és a javak igazságos újraelosztása szük
séges, és ami hatékony gazdasági és társadalmi kohéziót biztosító intézkedéseket feltételez az Európai
Unióban és a régiók közötti szinten, amihez a jövedelmek és a javak igazságos újraelosztása szük
séges, és ami hatékony gazdasági és társadalmi kohéziót biztosító intézkedéseket feltételez, valamint a
minimáljövedelem megfelelő biztonsági hálót biztosíthat a szegénységgel és a társadalmi kirekesz
téssel küzdő, marginalizált és sérülékeny személyek számára,
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P.

mivel a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem európai évének irányadó céljai és
elvei a jogok elismerése, a részvétel és a felelősségmegosztás, a kohézió, az elkötelezettség és a
konkrét intézkedések,

Q.

mivel az EU-27-ben uralkodó gazdasági és pénzügyi légkört megfelelően értékelni kell annak érde
kében, hogy a tagállamokat egy minimális jövedelemküszöb megállapítására ösztönözzék, ami előse
gítené az életszínvonal növelését, ugyanakkor pedig ösztönzé a versenymagatartást,

R.

mivel az Európai Unió elkötelezte magát az ENSZ millenniumi fejlesztési céljainak teljesítése, vala
mint a szegénység felszámolásának második ENSZ-évtizedét (2008–2017) meghirdető határozatának
végrehajtása mellett,

S.

mivel tekintettel kell lenni a szegénység és a társadalmi kirekesztettség többdimenziós természetére, a
különösen veszélyeztetett és függő népességcsoportok (gyermekek, nők, idős emberek, fogyatékkal
élők és mások) – beleértve a bevándorlókat, az etnikai kisebbségeket, a nagycsaládokat vagy egyszülős
családokat, a krónikus betegségben szenvedőket és a hajléktalanokat is – létezésére, valamint annak
szükségességére, hogy a szegénység és a kirekesztés megelőzését és az azok elleni küzdelmet szolgáló
intézkedések és eszközök beépüljenek más európai politikákba is, mivel a tagállamok részére irány
mutatásokat kell megállapítani a nemzeti politikákba való beépítésük céljából, a színvonalas szociális
biztonsági és szociális védelmi rendszerek, a hozzáférhető közérdekű infrastruktúra és a jó minőségű
közszolgáltatások, a tisztességes, minőségi és jogokat biztosító munkafeltételek és állások, valamint a
szegénység megelőzését lehetővé tevő, garantált minimáljövedelem általános elérhetőségének bizto
sítása révén, ami lehetővé teszi az emberek számára a társadalmi, kulturális és politikai részvételt és a
méltóságteljes életet,

T.

mivel a rendkívül magas szintű szegénység nem csak az Európán belüli társadalmi kohéziót érinti,
hanem kiterjed gazdaságunkra is, hiszen társadalmunk nagy részének állandósult kirekesztettsége
meggyengíti gazdaságunk versenyképességét és növeli az államháztartásra gyakorolt nyomást,

U.

mivel átfogó célt kell megfogalmazni, nevezetesen az Európa 2020 stratégia összefüggésében, amely
elsőbbséget biztosít a gazdasági, társadalmi és területi kohéziónak, valamint az alapvető emberi jogok
védelmének, amihez szükséges a gazdaság-, a foglalkoztatási, a szociális, regionális és a környezeti
politikák egyensúlya és a jövedelmek és javak igazságos újraelosztása a drámaian változó függőségi
ráta figyelembe vételével, ezért van szükség valamennyi döntés esetén a társadalmi hatásvizsgálatok
elkészítésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (9. cikk) szerinti átfogó szociális
záradék alkalmazására,

V.

mivel az emberi méltóság tiszteletben tartása az Európai Unió egyik alapelve, amelynek célja a teljes
foglalkoztatottság és társadalmi haladás előmozdítása, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés
elleni küzdelem, valamint a társadalmi igazságosság és a szociális védelem előmozdítása,

W.

mivel biztosítani kell a strukturális alapok alkalmazását, növelését és megfelelőbb felhasználását a
szegénység megelőzése, a szociális integráció és a minőségi és jogokat biztosító akadálymentes
munkahelyteremtés területén,

X.

mivel a szociális védelmi rendszereknek az a feladatuk, hogy biztosítsák a szociális integrációt
biztosító fejlődéshez szükséges szintű társadalmi kohéziót, és enyhítsék a gazdasági válság társadalmi
hatásait, ami magában foglalja a piaci verseny nyomása miatt a szegénység megelőzését szolgáló,
egyénileg garantált nemzeti minimáljövedelmet, a munkaerőpiacról kirekesztett személyek oktatási és
képzési szintjének javítását és az esélyegyenlőség biztosítását a munkaerőpiacon és az alapvető jogok
gyakorlásának során,

Y.

mivel a minimáljövedelem-rendszerek bevezetése és megszilárdítása a szegénység felszámolásának
lényeges és hatékony módja, amelynek eszköze a társadalmi integráció és a munkaerőpiachoz való
hozzáférés előmozdítása, valamint az emberek méltóságteljes életének lehetővé tétele,
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Z.

mivel a minimáljövedelem-rendszerek fontos eszközt jelentenek abban, hogy biztonságot teremtsünk
azon emberek számára, akiknek szembe kell nézniük a társadalmi kirekesztettség és a munkanélkü
liség következményeivel, valamint hogy támogassuk a munkaerőpiachoz való hozzáférést, mivel az
ilyen minimáljövedelem-rendszerek fontos szerepet játszanak a javak újraelosztásában és a szolida
ritás és társadalmi igazságosság biztosításában, valamint – különösen válság idején – anticiklikus
szerepet játszanak azáltal, hogy pótlólagos erőforrásokat biztosítanak a belső piaci kereslet és
fogyasztás erősítéséhez,

AA.

mivel az EU lakosságának a szegénységgel szembeni viselkedését vizsgáló friss Eurobarometerfelmérés szerint a túlnyomó többség (73 %) úgy véli, hogy országában a szegénység egyre terjedő
probléma, 89 % azonnali, a megfékezést szolgáló cselekvést követel a kormányától, és 74 % várja,
hogy az EU fontos szerepet tölt majd be ezen a téren,

AB.

mivel a gazdasági válság szociális téren tapasztalt fájdalmas hatásai következtében az elmúlt két
évben 6 millió európai polgár vesztette el munkahelyét,

AC.

mivel a gazdasági és szociális válság komoly méreteket öltött, és hatására a szegénység, valamint a
társadalmi kirekesztés fokozódik, amit a munkanélküliség növekedése (a 2008 eleji 6,7 %-ról a 2009
végi 9,5 %-ra) és a minden harmadik munkanélkülit érintő – a kevésbé fejlett gazdasággal rendelkező
országokban még ennél is súlyosabb – hosszú távú munkanélküliség kísér,

AD.

mivel a Tanács és a Bizottság, valamint olyan nemzetközi szervezetek, mint az IMF arra köteleznek
egyes tagállamokat, hogy belátható időn belül mérsékeljék a válság következtében fokozódó költség
vetési hiányt, továbbá csökkentsék kiadásaikat – többek között a szociális kiadásokat is –, ami
meggyengíti a szociális államot és elmélyíti a szegénységet,

AE.

mivel az egyes tagállamokban fokozódnak a társadalmi egyenlőtlenségek, amelyek a jövedelmek és a
gazdagság elosztásában megnyilvánuló gazdasági egyenlőtlenségből, a szociális bizonytalansággal
kísért munkaerő-piaci egyenlőtlenségekből, az olyan állami társadalmi funkciókhoz, mint a társada
lombiztosítás, egészségügy, oktatás, igazságszolgáltatás stb. való egyenlőtlen hozzáférésből fakadnak,

AF.

mivel sor került az európai szociális integrációs politika, nevezetesen a Lisszaboni Stratégia keretében
a 2000-es évek elején elfogadott célkitűzések és az azokhoz kapcsolódó európai program, a koor
dináció nyílt módszerének és a nemzeti cselekvési tervekben elérendő közös célok bevezetésére,

AG.

mivel az Európai Unió tagállamaiban különböző okok miatt általában nagyon sokan védtelenek, ami
a társadalmi beilleszkedésüket elősegítő intézkedéseket sürget,

1.
kiemeli a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget felszámoló konkrét intézkedések szükséges
ségét, amelyek a munkába történő visszaállást lehetővé tevő utakat tárják fel, előremozdítják a jövedelmek és
a javak igazságos újraelosztását és megfelelő jövedelmet biztosítanak, így igazi tartalmat és jelentést adnak a
szegénység elleni küzdelem európai évének és erős politikai örökséget hagynak hátra a millenniumi fejlesz
tési célok teljesítéséhez, beleértve az egész Európai Unióban a szegénység megelőzését és a társadalmi
integrációt szolgáló megfelelő minimáljövedelem-rendszerek biztosítását a különböző nemzeti gyakorlatok,
kollektív tárgyalások és a tagállamok nemzeti joga alapján, valamint aktívan tevékenykednek a megfelelő
jövedelem és általánosságban a társadalombiztosítási rendszerek előmozdításán; ösztönzi a tagállamokat,
hogy gondolják át újra a megfelelő jövedelem biztosítását célzó politikákat, tudván, hogy a szegénység elleni
küzdelemhez tisztességes és tartós munkahelyek létrehozása szükséges a munkaerőpiac hátrányos helyzetű
csoportjai számára; úgy véli, hogy minden dolgozónak képesnek kell lennie méltóságban megélni; véle
ménye szerint az állami szociális politika elválaszthatatlan az aktív munkaerő-piaci politikától;
2.
felhívja a figyelmet, hogy a nemrégiben bekövetkezett gazdasági hanyatlás miatt a munkanélküliségi
ráta növekedése és a munkalehetőségek csökkenése sok embert szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel
fenyeget; ez különösen érvényes néhány olyan tagállamra, ahol hosszú távú a munkanélküliség vagy az
inaktivitás;
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3.
kéri, hogy tényleges előrehaladást érjenek el a minimáljövedelem-rendszerek megfelelése terén, hogy
képesek legyenek kiemelni a szegénységből minden gyermeket, felnőttet és idős személyt, illetve biztosítani
számukra a méltóságteljes élethez való jogot;
4.
kiemeli a szegénységben élő társadalmi csoportok körében a különböző területeken (egészségügy,
lakhatás, oktatás, jövedelmek és foglalkoztatás) tapasztalható különbségeket; kéri a Bizottságot és a tagálla
mokat, hogy vegyék figyelembe e különbségeket a célzott intézkedéseik esetében; hangsúlyozza, hogy a
szegénység csökkentésének leghatékonyabb módja, ha a munkaerőpiacot mindenki számára hozzáférhetővé
teszik;
5.
hangsúlyozza, hogy a figyelmet az élethosszig tartó tanulási programokra kell összpontosítani,
amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben
a foglalkoztatási lehetőségek, a tudáshoz és a munkaerőpiachoz való hozzáférés növelésével; úgy véli, hogy
még aktívabban kell ösztönözni a munkavállalók, a munkanélküliek és az összes veszélyeztetett társadalmi
csoport szerepvállalását az egész életen át tartó tanulásban és a struktúrákból való lemorzsolódás hatékony
kezelését, ideértve a szaktudás fejlesztését, ami biztosíthatja, hogy a fiatalokat az átlagosnál gyorsabban
fogadja vissza a munkaerőpiac, vagy akár a termelékenység növelésének és a minőségi munkához jutás
eszközéül szolgálhat;
6.
kiemeli, hogy tagállami szintű cselekvésre van szükség a minimális jövedelemküszöb vonatkozó
mutatók alapján történő meghatározása terén annak érdekében, hogy garantálják a társadalmi-gazdasági
kohéziót, csökkentsék az egyforma tevékenységek egyenlőtlen díjazásának kockázatát, mérsékeljék az
Európai Unió egészében a lakosság elszegényedésének kockázatát, továbbá az Európai Unió részéről az
említett intézkedések tekintetében határozottabb ajánlást tart szükségesnek;
7.
hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatást a szegénység elleni küzdelem leghatékonyabb eszközének kell
tekinteni, ezért tehát a nők foglalkoztatását ösztönző intézkedéseket kell elfogadni, a felkínált munka
helyekre vonatkozó minőségi célkitűzések meghatározásával;
8.
hangsúlyozza, hogy mind európai, mind nemzeti szinten fel kell vállalni a cselekvést a fogyasztók
védelme érdekében a tisztességtelen feltételekkel nyújtott hitelek és hitelkártyával felvett összegek visszafi
zetése terén, valamint úgy kell kialakítani a kölcsönhöz jutás feltételeit, hogy elejét lehessen venni a
háztartások túlzott eladósodottságának, aminek következménye az elszegényedés és a társadalmi kirekesz
tődés;
9.
felhívja a figyelmet a szegénység és a társadalmi kirekesztettség többdimenziós természetére, és hang
súlyozza annak szükségességét, hogy biztosítsák a társadalmi célkitűzések érvényesítését, valamint a
dimenzió és a makrogazdasági politikák társadalmi fenntarthatóságának jelentőségét; úgy véli, hogy a
társadalmi célkitűzéseknek integráns részét kell képezniük mind a válságból való kilábalás stratégiájának
és az Európa 2020 stratégiának, mind a társadalmi, gazdasági és területi kohéziónak, ami magában foglal
egy horizontális társadalmi iránymutatást és egy hatékony társadalmi hatásvizsgálatot is, amely biztosítja a
prioritások és a politikák, mint például a monetáris politikák, a munkaerő-piaci politikák, a versenypolitikák,
a szociális politikák és a makrogazdasági politikák, köztük a stabilitási és növekedési paktum, a verseny
politikák, a belső piaci, a költségvetési és pénzügyi politikák újrafogalmazását; az a véleménye, hogy e
politikáknak nem szabad akadályozniuk a társadalmi kohéziót, és biztosítaniuk kell az ezzel kapcsolatos
intézkedések végrehajtását, valamint az esélyegyenlőség előmozdítását a válságból való tartós kilábalás
biztosítása, a költségvetési konszolidációhoz való visszatérés és azoknak a reformoknak a végrehajtása
érdekében, amelyekre a gazdaságnak a növekedés és munkahelyteremtés útjára való visszatéréshez van
szüksége; felhív az erre a legjobban rászoruló államok gyakorlati támogatását megfelelő mechanizmusok
révén biztosító politikák kidolgozására;
10.
úgy véli, hogy a munkahelyteremtés az Európai Bizottság és a tagállamok kormányainak prioritása, a
szegénység elleni küzdelemben megtett első lépésként;
11.
úgy véli, hogy a minimáljövedelem-rendszereket be kell illeszteni egy, a társadalmi integráció
irányába mutató stratégiai megközelítésbe, amely magában foglalja mind az általános politikákat, mind
pedig a – lakhatással, egészségüggyel, oktatással és képzéssel, illetve szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos
– célzott célkitűzéseket, amelyek segítenék az embereket a szegénységből való talpra állásban, a társadalmi
integrációra való törekvésben és a munkaerőpiacra való belépésben; úgy véli, hogy a minimáljövedelemrendszerek valódi célkitűzése nem csupán a segítségnyújtás, hanem főképpen az, hogy végigkísérje a jogo
sultakat a társadalmi kirekesztettségből az aktív életbe való visszatéréshez vezető úton;
12.
ragaszkodik ahhoz, hogy a gyermekszegénység ördögi körének megtörése érdekében a minimáljöve
delmek összegének meghatározásakor figyelembe kell venni azokat a személyeket – különösen a gyermek
eket –, akiknek eltartásáról a munkavállaló gondoskodni köteles; ezenfelül úgy véli, hogy a Bizottságnak éves
jelentést kellene benyújtania a gyermekszegénység elleni küzdelemben történt előrehaladásról;
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13.
hangsúlyozza, hogy módosítani kell az egyes országokban a válság leküzdése érdekében bevezetett
megszorító politikát, továbbá hangsúlyozza a hatékony szolidaritási intézkedések – köztük a méltó munka
helyteremtésre irányuló költségvetési források megerősítésének, mozgósíthatóságának, megelőlegezésének és
a szükséges önrész csökkentésének – jelentőségét, a termelőágazatoknak, továbbá a szegénység és a társa
dalmi kirekesztés elleni küzdelem számára nyújtott támogatás, és az új függési viszonyok vagy a fokozódó
eladósodás megelőzésének fontosságát;
14.
úgy véli, hogy a minimáljövedelem-rendszerek valamennyi uniós tagállamban való bevezetése –
amely az elégtelen jövedelemmel rendelkező személyeket gazdasági ellátás és a szolgáltatásokhoz való
könnyebb hozzáférés formájában támogató egyedi intézkedéseket is tartalmaz – az egyik leghatékonyabb
módja a szegénység elleni küzdelemnek, a megfelelő életszínvonal biztosításának és a társadalmi integráció
elősegítésének;
15.
úgy véli, hogy a megfelelő minimáljövedelmek összegét az adott tagállambeli mediánjövedelem
legalább 60 %-ában kell megállapítani;
16.
hangsúlyozza, hogy értékelni kell a társadalmi integrációs politikát, a koordináció nyílt módszerének
bevezetését és a közös és nemzeti cselekvési tervekben a szegénység fokozódása ellen meghatározott
célkitűzések elérését, a határozottabb uniós és nemzeti szintű fellépés, valamint a szegénység átfogóbb,
következetesebb és tagoltabb politikák révén történő leküzdése érdekében, amelyek célja a mélyszegénység
és a gyermekszegénység felszámolása 2015-ig, valamint a relatív szegénység gyökeres visszaszorítása;
17.
megismétli, hogy bármennyire is fontos, a minimáljövedelem-rendszereket nemzeti és európai szinten
összehangolt stratégiának kell kísérnie, amely az intézkedések széles körére és olyan egyedi intézkedésekre
összpontosít, mint például a munkaerőpiactól a legtávolabb elhelyezkedő csoportokra irányuló aktív munka
erő-piaci politikák, a legképzetlenebbekre irányuló oktatás és képzés, minimálbérek, szociális lakáspolitikák,
valamint elérhető, hozzáférhető és minőségi közszolgáltatások;
18.
kitart a társadalmi integráció és befogadás előremozdítása mellett annak érdekében, hogy biztosítsák
az alapvető emberi jogok hatékony védelmét, és a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen küzdő
európai uniós és nemzeti politikák kialakításával kapcsolatos világos kötelezettségvállalások mellett; szük
ségesnek ítéli annak garantálását, hogy mindenki egyenlő eséllyel, fizikai és kommunikációs akadályok
nélkül juthasson a munkaerőpiacra, az egészségügyi, oktatási és képzési (az iskola előtti oktatástól az
első egyetemi diploma megszerzéséig), szakképzési, szociális lakhatási, energiaellátási és szociális védelmi
közszolgáltatásokhoz; úgy véli, hogy az állásoknak hozzéférhetőknek, minőségieknek és jogokat biztosí
tóknak kell lenniük; azon a véleményen van, hogy méltó jövedelmeket és olyan nyugdíjakat kell biztosítani,
amelyek öregségi minimumellátást nyújtanak a nyugdíjasok számára, akik egész életükben dolgoztak a
megfelelő nyugdíjért; hozzáteszi, hogy a mindenki számára megfelelő minimáljövedelem-rendszereknek
garantálniuk kell a szegénység elkerülését és biztosítaniuk kell a társadalmi, kulturális és politikai részvételt
a tagállamok nemzeti gyakorlatainak, kollektív megállapodásainak vagy jogszabályainak tiszteletben tartása
mellett; megállapítja továbbá, hogy hosszú távon minél nagyobb mértékben fektetnek be a tagállamok
ezekbe a politikákba, annál kevésbé lesz szükség arra, hogy a háztartásonként elégséges jövedelem rend
szeréhez folyamodjanak; ezen intézkedéseket a tagállamok tekintetében a szubszidiaritás elvének, és a
különböző nemzeti gyakorlatok, kollektív megállapodások és jogszabályok teljes körű tiszteletben tartása
mellett kell elfogadni; úgy véli, hogy csak így biztosítható az a mindenkit megillető jog, hogy részt vegyen a
társadalmi, politikai és kulturális életben;
19.
felhívja a figyelmet azon fiatalok szükségleteire, akik az iskolából a munka világába kerülve a
gazdasági és társadalmi integráció tekintetében különös nehézségekkel küzdenek, akiket az a veszély fenye
get, hogy fiatalon elhagyják az oktatást; felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a fiatalok munka
nélküliségét önálló módon, külön célkitűzésként kezeljék egyedi fellépésre és szakképzésre irányuló intéz
kedések, a közösségi programok támogatása (LifeLongLearning, Erasmus, Mundus) és a vállalkozói szellem
ösztönzése révén;
20.
megjegyzi, hogy a korai iskolaelhagyás, valamint a közép- és felsőfokú oktatáshoz való korlátozott
hozzáférés meghatározó tényezői a nagy arányú hosszú távú munkanélküliség kialakulásában, amely súlyos
csapást jelent a társadalmi kohézióra; úgy véli, hogy mivel a 2020-as stratégia szövegében ez a két konkrét
kérdés a Bizottság elsődleges céljai között szerepel, különösen meg kell alapozni azokat a konkrét intéz
kedéseket és politikákat, hogy a fiatalok az ösztöndíjak, a képzési támogatások, a diákhitelek és tanulást
ösztönző kezdeményezések révén jobban hozzáférhessenek az oktatáshoz;
21.
úgy véli, hogy a Bizottságnak az egyes tagállamokban fel kellene mérnie egy európai szinten létre
hozandó minimáljövedelemre vonatkozó jogalkotási kezdeményezés hatását; különösen javasolja, hogy az
érintett tagállambeli megfelelő minimáljövedelem, illetve minimálbér közötti eltérés, valamint annak munka
erőpiacra való belépésre kifejtett hatásai képezzék e tanulmány tárgyát;
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22.
kitart annak fontossága mellett, hogy elfogadják a munkanélküli biztosítási járadékkal kapcsolatos
kártérítésre vonatkozó szabályokat, amelyek lehetővé tennék az érintettek számára a szegénység elkerülését,
ösztönöznék a tagállamokat a munkába történő visszaállás megkönnyítésére irányuló intézkedések
meghozatalára a feszült helyzetben lévő állások területén, ezzel megkönnyítve az Európai Unión belüli
mobilitást;
23.
hangsúlyozza, hogy a minimáljövedelem-rendszerekkel kapcsolatos beruházások a szegénység
megelőzésének és csökkentésének fő elemét képezik; hangsúlyozza, hogy a minimáljövedelem-rendszereket
még válság idején sem szabad költségtényezőnek tekinteni, ehelyett a válság elleni küzdelem alapvető
elemeként kell értékelni; hangsúlyozza, hogy a szegénység leküzdését célzó korai beruházások jelentős
megtérüléssel járnak a hosszú távú társadalmi költségek csökkenése révén;
24.
hangsúlyozza a társadalombiztosítás szerepét, különösen a betegség, a családi ellátások, a nyugdíj és a
fogyatékosság területén, és arra kéri a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a legsérülékenyebb
személyekre azáltal, hogy a jogok egy minimumszintjét munkanélküliség esetén is biztosítják számukra;
25.
hangsúlyozza az egyéneknek az emberi méltósággal összeegyeztethető életvitelhez elégséges erőfor
ráshoz és a szociális segítségnyújtáshoz való alapvető jogát a társadalmi kirekesztettség megszüntetésének
átfogó és egységes részeként; a társadalmi integrációt célzó aktív stratégia keretében felhívja a tagállamokat
az érintett személyek gazdasági és társadalmi integrációját célzó nemzeti politikák elfogadására;
26.
rámutat a dolgozó szegények növekvő számára, valamint annak szükségességére, hogy a különböző
eszközök kombinálásával kezeljék ezen új kihívásokat; kéri, hogy a létminimum mindig a szegénységi
küszöb felett legyen; kéri, hogy azok a munkavállalók, akik több okból kifolyólag a szegénységi küszöb
alatt maradnak, feltétel nélkül és könnyen igénybe vehető hozzájárulást kapjanak; kiemeli az Egyesült
Államokban a negatív jövedelemadó terén szerzett pozitív tapasztalatokat, amelynek célja, hogy az alacsony
jövedelmű munkavállalókat a szegénységi küszöb fölé emelje;
27.
megjegyzi, hogy az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című
közleményében a Bizottság javasolja, hogy rögzítsenek az EU számára öt nagy célkitűzést, többek között
azt, hogy 20 millióval csökkentsék a szegénység kockázatának kitett lakosok számát; emlékeztet arra, hogy
ez a célkitűzés meghátrálást jelent a lisszaboni stratégia eredeti ambiciózus törekvéseihez képest, amelyeket
sajnos nem lehetett elérni (a szegénység felszámolása); úgy véli, hogy a szegénységet és a társadalmi
kirekesztést hiteles, konkrét és kötelező erejű intézkedésekkel kell felszámolni; úgy véli, hogy ez a célkitűzés
túl visszafogott és a szegénységmentes Európa célját nem szabad feladni; úgy véli, hogy e célból megfelelő
intézkedéseket kell hozni és az abszolút számértékben meghatározott célkitűzés mellett fel kell állítani a
szegénység tagállamonkénti csökkentésének célkitűzését, hogy ezáltal ösztönözzék a tagállamokat e cél
megvalósításában való közreműködésre, és hogy e célkitűzést a helyes intézkedésekkel hitelessé tegyék,
különösen a rászorulókat támogató politikák hatékonyságát illetően; úgy véli, hogy ezt a célkitűzést konkrét
és helyes intézkedésekkel, főként pedig minden uniós tagállamban minimáljövedelem-rendszerek bevezeté
sével kell elérni;
28.
alapvető fontosságúnak tekinti a társadalmi egyenlőtlenségek, nevezetesen a jövedelmek és a
gazdagság elosztásában megnyilvánuló gazdasági egyenlőtlenség, a szociális bizonytalansággal kísért munka
erő-piaci egyenlőtlenségek, valamint az olyan állami társadalmi funkciókhoz, mint a társadalombiztosítás,
egészségügy, oktatás, igazságszolgáltatás stb. való egyenlőtlen hozzáférés leküzdését;
29.
felszólítja a Tanácsot és az uniós tagállamokat, hogy az Európa 2020 stratégiának a szegénység
kezelésére irányuló elsődleges célkitűzése a laekeni európai tanács által 2001 decemberében elfogadott
relatív szegénységi mutatón alapuljon (az átlagjövedelem 60 %-a), mert ez a mutató minden egyes tagállam
vonatkozásában meghatározza a szegénység valódi szintjét, lévén a szegénység viszonylagos feltételként való
értelmezését tükrözi;
30.
felszólítja a tagállamokat, hogy az EU szegénységgel kapcsolatos elsődleges célkitűzését az EU társa
dalmi kohéziós stratégiájában meghatározott prioritásokkal foglalkozó konkrét és elérhető nemzeti célkitű
zésekre fordítsák le, mint például a 0111/2007 sz. írásbeli nyilatkozattal összhangban az utcai hajléktalanság
2015-ig való felszámolása;
31.
úgy véli, hogy a munkanélküliek helyzete különös figyelmet érdemel, és 2015-ig történő teljes
társadalmi integrációjuk kiegészítő intézkedéseket tesz szükségessé a tagállamok vagy az Európai Bizottság
részéről, ami magában foglalja az összehasonlítható adatok és megbízható statisztikák gyűjtését közösségi
szinten, ezek éves közzétételét a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre irányuló nemzeti
és közösségi stratégiákban elért eredményekkel és előrelépésekkel együtt;
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32.
úgy véli, hogy valamennyi tagállam kötelezettsége, hogy meghozzon minden olyan intézkedést,
amely állampolgárai pénzügyi bizonytalanságának megelőzése érdekében szükséges, elkerülve a különösen
a banki kölcsönök felvétele esetén bekövetkező túlzott eladósodásukat azáltal, hogy fontolóra veszik a
fizetésképtelen személyeknek kölcsönöket nyújtó bankok és pénzintézetek megadóztatását;
33.
úgy véli, hogy a tagállamoknak határozott kötelezettségvállalást kell tenniük az aktív integráció
végrehajtására vonatkozóan: a feltételhez kötöttség csökkentése, a támogatási intézkedésekbe való beruházás,
a megfelelő minimáljövedelem védelme és a társadalmi normák megőrzése az alapvető közszolgáltatások
csökkentésének megtiltása révén, ezáltal nem a szegények fognak fizetni a válságért;
34.
úgy véli, hogy a társadalmi beilleszkedést és védelmet szolgáló kiegészítő intézkedésekkel támogatott
minimáljövedelmek és a mindenkit feltétel nélkül megillető alapjövedelem terén szerzett különböző tapasz
talat azt bizonyítja, hogy ez a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem és egy mindenki
számára méltóságban élhető élet biztosításának hatékony formája; felkéri tehát a Bizottságot egy, a tagálla
mokban a további tapasztalatokat támogató kezdeményezésre, amely figyelembe veszi és ösztönzi a bevált
gyakorlatokat, valamint lehetővé teszi a vonatkozó regionális mérce alapján bizonyíthatóan rászoruló
minden polgárra kiterjedő, megfelelő minimál-, illetve alapjövedelem biztosítását célzó különböző model
leket, ami eszközt jelent a szegénység leküzdésére és a társadalmi igazságosság és az esélyegyenlőség
biztosítására, anélkül hogy vitatná az egyes tagállamok sajátosságait; úgy véli, hogy a Bizottság e kezdemé
nyezésének egy, az uniós tagállamokon belüli minimáljövedelemről szóló európai kezdeményezés végrehaj
tását kísérő cselekvési terv kidolgozásához kell vezetnie, amely tiszteletben tartja a tagállamok különböző
nemzeti gyakorlatait, kollektív megállapodásait és jogszabályait, az alábbi célok elérése érdekében:
— a minimáljövedelem-rendszer jogosultsági és hozzáférhetőségi feltételeire vonatkozó közös előírások és
mutatók megállapítása,
— annak meghatározását szolgáló értékelési kritériumok rögzítése, hogy mely intézményi és terület szint –
beleértve a szociális partnereket és az érdekelt feleket – alkalmasabb a minimáljövedelem-rendszerek
intézkedéseinek végrehajtására,
— a szegénység elleni politika eredményeinek, következményeinek és hatékonyságának értékelésére szolgáló
közös mutatók és referenciaértékek megállapítása,
— a bevált gyakorlatok nyomon követésének és hatékony cseréjének biztosítása;
35.
hangsúlyozza, hogy a megfelelő minimáljövedelem elengedhetetlen a méltóságteljes élethez, valamint
a megfelelő minimáljövedelem és a társadalmi részvétel az előfeltétele annak, hogy az emberek teljesen ki
tudják bontakoztatni lehetőségeiket és részt tudjanak venni a társadalom demokratikus alakításában; hang
súlyozza továbbá, hogy a megélhetést biztosító jövedelem ösztönzőleg hat a gazdaságra és ezáltal hozzájárul
a jólét biztosításához;
36.
úgy véli, hogy az Európai Bizottság garantált minimáljövedelemről szóló kezdeményezésének figye
lembe kell vennie a 92/441/EGK ajánlást, amely elismeri „az állampolgárok alapvető jogát a méltósággal
való életet biztosító forrásokhoz és szolgáltatásokhoz”; hangsúlyozza, hogy a jövedelemtámogatási rend
szerek központi célkitűzése az kell legyen, hogy az embereket kiragadja a szegénységből és lehetővé tegye
számukra, hogy méltósággal éljenek, méltó rokkantsági és öregségi nyugdíjat biztosítva; ezért javasolja a
Bizottságnak, hogy dolgozza ki a létminimum és a megélhetési költségek (termékek és szolgáltatások)
kiszámítására szolgáló közös módszert, hogy összehasonlítható mérések álljanak rendelkezésre a szegénységi
szintről, illetve a szociális intervenció módszereinek meghatározásához;
37.
felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak sürgős intézkedéseket a segélyekhez való hozzáférés javítása
érdekében, továbbá tudván, hogy az OECD szerint az igénybe nem vett segélyek aránya 20 % és 40 %
között mozog, kövessék nyomon az igénybe nem vett segélyek mértékét és okait oly módon, hogy növelik
az átláthatóságot, hatékonyabb tájékoztatási és tanácsadási lehetőségeket biztosítanak, egyszerűsítik az eljá
rásokat, valamint a minimáljövedelem kedvezményezettjeihez társított megbélyegzettség és megkülönböz
tetés elleni küzdelmet célzó hatékony intézkedéseket és politikákat fogadnak el;
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38.
hangsúlyozza a munkanélküli-ellátás fenntartásának fontosságát, amely a jogosultak számára bizto
sítja a méltóságteljes életet, illetve azt is, hogy az állami munkahely-közvetítő szolgálatok hatékonyabb
működése révén csökkenteni kell a foglalkoztatásból való kiesés időtartamát;
39.
hangsúlyozza, hogy olyan biztosítási szabályozásra van szükség, amely a várható legalacsonyabb
nyugdíjat a létminimumhoz kapcsolja;
40.
bírálja azokat a tagállamokat, ahol a minimáljövedelem-rendszerek nem érik el a relatív szegénységi
küszöböt; újólag megerősíti azt a kérését, miszerint a tagállamok haladéktalanul orvosolják ezt a helyzetet;
kéri, hogy a Bizottság a nemzeti cselekvési tervek értékelésében foglalkozzon a bevált és a helytelen
gyakorlatokkal;
41.
rámutat a minimáljövedelem-rendszerekkel kapcsolatban tapasztalt, az életkor alapján történő
megkülönböztetés főbb eseteire, mint például a szegénységi küszöb alatt élő gyermekek részére megálla
pított minimáljövedelem vagy a társadalombiztosítási hozzájárulások nem fizetése miatt fiatalok kizárása a
minimáljövedelem-rendszerből; hangsúlyozza, hogy ez aláássa a minimáljövedelem-rendszerek feltétel nélkü
liségét és tisztességességét;
42.
hangsúlyozza a különböző területeken, mint az egészségügy, a lakhatás, az energiaellátás, a társa
dalmi és kulturális integráció, a mobilitás, az oktatás, a jövedelmek (mint a jövedelmek közötti eltérések
alakulásának mérésére alkalmas Gini-együttható), az anyagi nélkülözés, a foglalkoztatottság vagy a szociális
támogatás szolgáltatásai területén működő, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem ered
ményeinek mérésére és megfigyelésére szolgáló gazdasági-társadalmi mutatók kidolgozásának és használa
tának sürgető szükségességét, és kéri ezek évenkénti bemutatását a szegénység elleni küzdelem világnapján
(október 17.), kiemelve az elért fejlődést, figyelembe véve a nemeket, az életkort, a családi állapotot, a
fogyatékosságot, a bevándorlást, a krónikus betegséget, és a különböző jövedelemszinteket (a mediánjöve
delem 60, 50, 40 %-a), tekintetbe véve ezáltal a relatív szegénységet, a mélyszegénységet és a legveszélyez
tetettebb csoportokat; hangsúlyozza, hogy a szélsőséges szegénységgel, például a hajléktalansággal kapcso
latos helyzet tekintetében a monetáris mutatók mellett sürgető szükség van uniós szintű statisztikai
adatokra, mivel arra jelenleg nem terjed ki az EU-SILC; ezeket a társadalmi-gazdasági mutatókat egy jelentés
keretében évente megküldik a tagállamok és az Európai Parlament részére megvitatásra és a további cselek
vési területek meghatározása céljából;
43.
ismételten rámutat, hogy a leghátrányosabb helyzetű csoportokat (fogyatékkal élők, krónikus beteg
ségben szenvedők, gyermeküket egyedül nevelő szülők és nagycsaládosok) segítő, célzott kiegészítő támo
gatásokra van szükség, amelyek személyes támogatás, bizonyos létesítmények használata, orvosi ellátás és
szociális támogatás révén fedezik a felmerülő többletkiadásokat;
44.
felszólítja a Bizottságot és az uniós tagállamokat annak megvizsgálására, hogy a mindenkit megillető,
feltétel nélküli és a szegénység megelőzését célzó alapjövedelmek különböző modelljei mennyiben járulnak
hozzá a társadalmi, kulturális és politikai részvételhez, figyelembe véve különösen azok nem megbélyegző
jellegét és a rejtett szegénység megelőzésével kapcsolatos képességét;
45.
úgy véli, hogy a tagállamokban a megfelelő minimáljövedelem létrehozását kísérő, a szegénység
csökkentését célzó politikák esetén át kellene alakítani a koordináció nyílt módszerét a bevált gyakorlatok
tagállamok közötti tényleges cseréjének lehetővé tétele érdekében;
46.
megállapítja, hogy a minimáljövedelem csak akkor valósíthatja meg a szegénység elleni küzdelemmel
kapcsolatos célkitűzését, ha az adómentes, javasolja továbbá annak megfontolását, hogy a minimáljövedelem
szintjét kapcsolják össze a kollektív szolgáltatási díjak ingadozásával;
47.
emlékeztet arra, hogy a mélyszegénység veszélye, a szociális védelmi rendszerek hiányosságai és a
munkaerőpiacon fennálló hátrányos megkülönböztetések miatt fokozottabban leselkedik a nőkre, mint a
férfiakra, ami többszörös, konkrét politikai intézkedéseket tesz szükségessé, amelyek tekintettel vannak a
nemekre és az adott helyzetre;
48.
úgy véli, hogy a munkavállalókat sújtó szegénység a munkakörülmények egyenlőtlenségéről árulko
dik, ezért arra szólít fel, hogy tegyenek lépéseket a helyzet megváltoztatására annak érdekében, hogy
általában a fizetéseket, de különösen a minimálbéreket függetlenül, a jogszabályok vagy a kollektív szerző
dések állapítsák meg úgy, hogy biztosítsák a méltó életszínvonalat;
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49.
kéri a szegélységben élők integrálását (akik számára a munkaerő-piaci integrációt célzó intézkedéseket
erősen támogatni kell), és felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezdjenek párbeszédet a szegény
ségben élők képviselőivel és képviseleti szervezeteivel, hálózataikkal és a szociális partnerekkel; úgy véli,
hogy a szegénységgel szembesülőket, valamint az őket képviselőket kell fő érdekelt feleknek tekinteni,
továbbá megfelelő pénzügyi és egyéb erőforrások és támogatások rendelkezésre bocsátásával tegyék lehetővé
számukra, hogy részt vehessenek a politikák, az intézkedések és a mutatók kidolgozásában, valamint ezek
európai, nemzeti, regionális és helyi szintű alkalmazásában és nyomon követésében, különös tekintettel az
Európa 2020 stratégia keretében meghatározott nemzeti reformprogramokra, valamint a szociális védelem
és társadalmi integráció nyílt koordinációs módszerére; hangsúlyozza továbbá annak szükségességét, hogy
fellépjenek azokkal a munkáltatókkal szemben, akik illegálisan, a minimáljövedelemnél alacsonyobb bér
fejében foglalkoztatják a marginalizált csoportokat;
50.
úgy véli, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni erőfeszítéseket folytatni kell, és ki kell
terjeszteni a szegénység és a kirekesztés által leginkább veszélyeztetettek, például az alkalmi munkavállalók,
a munkanélküliek, a gyermekeiket egyedül nevelők, az egyedül élő idősek, a nők, a hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint az etnikai kisebbségek, a betegek és fogyatékkal élők helyzetének javítása érdekében;
51.
mélységesen sajnálja, hogy néhány tagállam láthatóan nincs tekintettel a 92/441/EGK tanácsi aján
lásra, amely elismeri „a személyek alapvető jogát az emberi méltósággal összeegyeztethető élethez szükséges
erőforrásokhoz és a szociális segélyhez”;
52.
ragaszkodik a szociális partnerek teljes mértékű és egyenlő alapokon történő bevonásához a
kormányzat valamennyi szintjén a szegénység elleni küzdelem elleni nemzeti cselekvési tervek – beleértve
a referenciaindexeket is – kidolgozásába;
53.
hangsúlyozza, hogy azokban a földrajzi térségekben, amelyeket különösen magas munkanélküliség
sújt, a célzott beavatkozásokat a földrajzi, ágazati vagy vállalati szintű aktív foglalkoztatáspolitika segít
ségével kell megtervezni és megvalósítani, a szociális partnerek aktív bevonásával, az egyének munkaerőpi
achoz való hozzáférésének ösztönzése és fokozása érdekében;
54.
hangsúlyozza, hogy a szakmai felkészültség tökéletesítése, a munkanélküliség megelőzése és a társa
dalmi beilleszkedést segítő hálózatok megerősítése révén a kiválasztott lakossági csoportokra (bevándorlókra,
nőkre, a munkanélküliekre, a nyugdíjkorhatár közelében járó egyénekre stb.) kell összpontosítani a figyel
met;
55.
ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy lépjenek fel a sebezhető és a mostani recesszióban a
munkahelyek hiánya által súlyosan érintett két kategória – a fiatalok és az idősek – munkaerőpiacon való
elhelyezkedésének támogatása érdekében;
56.
hangsúlyozza, hogy a minimáljövedelem-rendszereknek fedezniük kell a tüzelőanyag-költségeket,
hogy lehetővé tegyék az energiaszegénység által érintett szegény háztartások számára az energiaszámlájuk
kifizetését; a minimáljövedelem-rendszerhez kapcsolódó számításokat olyan valósághű értékelések alapján
kell elvégezni, amelyek megmutatják, hogy mennyibe kerül egy otthon fűtése az egyedi háztartási szükség
letek tekintetében – pl. gyermekes családok, idősek és fogyatékkal élők esetében;
57.
rámutat, hogy néhány tagállam kivételével az EU-27 legtöbb tagállama rendelkezik nemzeti mini
máljövedelem-rendszerekkel; kéri a tagállamokat, hogy a társadalmi integráció érdekében biztosítsanak a
szegénység megelőzését szolgáló, garantált minimáljövedelem-rendszereket, továbbá szorgalmazza a bevált
gyakorlatok cseréjét; elismeri, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyekben szociális segélyeket nyújtanak,
kötelességük biztosítani, hogy állampolgáraik ismerjék jogosultságaikat és élhessenek velük;
58.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a
tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek.
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Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: ajánlások a végrehajtandó intézkedésekre
és kezdeményezésekre vonatkozóan (félidős jelentés)
P7_TA(2010)0376
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: a
szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló ajánlások (félidős jelentés)
(2009/2182(INI))
(2012/C 70 E/03)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság felállításáról, hatás
köreiről, számszerű összetételéről és megbízatásának idejéről szóló, eljárási szabályzata 184. cikke értel
mében elfogadott, 2009. október 7-i határozatára (1),
— tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
— tekintettel a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság jelentésére (A70267/2010),
Okok
1.
megállapítja, hogy a jelenlegi válságnak számos oka van, hatásai pedig azonnal és hosszú távon
egyaránt megmutatkoznak, valamint hogy a válságra utaló számos jelre nem reagáltak, és alábecsülték
mind a válság kiterjedését, mind pedig következményeit és tovagyűrűző hatásait;
2.
megállapítja, hogy az Egyesült Államokból – a másodlagos jelzálogpiaci buborék megjelenésével –
kiinduló válságnak hosszú időre visszanyúló gyökerei vannak;
3.
megállapítja, hogy a jelenlegi pénzügyi válsághoz hozzájáruló legfőbb tényezők a globális egyensúly
hiány, a szabályozásirányítás (szabályozás és felügyelet), valamint a monetáris politika, illetve a pénzügyi
rendszerhez hozzátartozó sajátos tényezők, például a pénzügyi termékek összetettsége és átláthatatlansága, a
rövid távú javadalmazási rendszerek és a nem megfelelő üzleti modellek;
4.
úgy véli, hogy az érdekellentétek, egyéni érdekek és az egymással túl szoros kapcsolatban lévő
szereplők túlburjánzása a pénzügyi szektorban egyes esetekben tovább mélyítette a válságot;
5.
megjegyzi, hogy az expanzionista amerikai monetáris politika a magas nyereség, valamint a fogyasztói
hitelre és így a háztartások eladósodására alapuló hazai kereslet fejlesztése érdekében ösztönözte a túlzott
fizetőképességet, valamint a magas állami kiadásokat, melyeket a tőkéhez való olcsó hozzáférés révén
finanszírozott;
6.
megjegyzi, hogy a pénzügyi piacokon spekulatív viselkedés vált jellemzővé, és egyes befektetők rend
kívül nagy kockázatokat vállaltak, amit tovább súlyosbított a hitelminősítő intézetek oligopóliuma;
megjegyzi, hogy a piacgazdaság jobban működik demokratikusan megállapított, átlátható és többszintű
szabályozás mellett, amihez a megbízhatóan működő pénzügyi és gazdasági rendszereket ösztönző, és a
reálgazdaságot nem károsító tisztességes etikai magatartás és morál kapcsolódik;
7.
megjegyzi, hogy az összetett, mérlegen kívüli termékeknek (különleges célú gazdasági eszközök (SPVk), adósságfedezetű kötelezettségek (CDO-k), nemteljesítési csereügyletek (CDS-ek) stb.) és az értékpapíros
ítási megállapodásoknak a szabályozatlan párhuzamos bankrendszerből eredő túlzott elterjedése inkább
növelte, mint csökkentette a rendszerszintű kockázatokat; megjegyzi, hogy a megtakarításokra és a kkv-k
finanszírozására összpontosító intézmények jelentősége beigazolódott;
(1) HL C 230. E, 2010.8.26., 11. o.
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8.
úgy véli, hogy az, hogy az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése és a természeti erőfor
rások kimerülése ellenére sem jött létre egy fenntarthatóbb termelési, elosztási és fogyasztási rendszer, egyike
a válság kiváltó okainak;

9.
úgy gondolja, hogy a válság kirobbanásakor meglévő gazdasági és pénzügyi irányítási struktúrák – akár
globális, amerikai, vagy európai uniós viszonylatban – nem ésszerűen és következetesen választották szét a
makro- és a mikroprudenciális felügyeletet, túlzottan a pénzintézetek alulról fölfelé irányuló mikropruden
ciális felügyeletére és a makrogazdasági mutatók országszintű ellenőrzésére fókuszáltak, míg a pénzügyi és
makrogazdasági fejlemények rendszerszintű szemléletét, amely a pénzintézetek és az országok közötti
összekapcsoltság ellenőrzését tenné szükségessé, elhanyagolták;

10.
megállapítja, hogy a globalizáció anélkül fejlődött, hogy létrejöttek vagy párhuzamosan kialakultak
volna a piaci integrációt kísérő globális kormányzási struktúrák, különösen, ami a globális egyensúlyt vagy
annak hiányát, illetve a pénzügyi piacokat illeti, és a G20-folyamatot a jó irányba tett lépésnek tekinti, de
rámutat, hogy a G20-ak tárgyalásai során az EU pozícióját hatékonyan kell képviselni;
11.
megjegyzi, hogy az Európai Unió 1990 júliusában elismerte a tőkének az EU-Szerződésekben előírt
szabad mozgását, ami hozzájárult a gazdasági fejlődéshez; megjegyzi ugyanakkor, hogy a tőke szabad
mozgását nem kísérte a megtakarításokra kivetett adók harmonizálása, megfelelő határokon átnyúló szabá
lyozás vagy európai szintű felügyelet;
12.
elítéli, hogy a múltban a Stabilitási és Növekedési Paktum elveit nem mindig tartották tiszteletben, és
megjegyzi, hogy az euróövezeten belüli gazdaságok között jelentős egyensúlyhiány lépett fel;
13.
megállapítja, hogy a megfelelő szabályozás, a szigorú felügyelet és bankválság esetén a váratlan
események kezelésére szolgáló eszközök teljes hiánya megmutatta, hogy az Európai Uniónak mennyi
teendője van még, hogy alkalmas mechanizmusokat indítson el a belső piaccal és az integrált pénzügyi
rendszerrel együtt járó politikai kihívások kezelésére; megjegyzi különösen, hogy hiányzik egy határokon
átnyúló csődmechanizmus;
Hatások
14.
megállapítja, hogy az Eurostat szerint az Európai Unióban az államadósság 2008 és 2010 között a
GDP 2,3 %-áról a GDP 7,5 %-ára, az euróövezetben pedig 2 %-ról 6,3 %-ra nőtt, az államadóság GDP-hez
viszonyított aránya pedig ugyanebben az időszakban a GDP 61,6 %-áról a GDP 79,6 %-ára nőtt az Európai
Unióban és 69,4 %-áról 84,7 %-ára az euróövezetben, két év alatt félreseperve a költségvetési konszolidá
cióra néhány tagállam által majdnem két évtizeden keresztül tett erőfeszítéseket; sajnálattal veszi tudomásul
ezt a visszalépést, mivel ez sokkal nehezebbé teszi a munkanélküliségre és a demokratikus kihívásokra való
reagálást;
15.
úgy véli, hogy az európai államháztartások helyzete már a válság előtt sem volt jó: az 1970-es évek
óta a tagállamok adóssága fokozatosan nőtt az EU gazdaságában többször bekövetkezett hanyatlás követ
keztében; megjegyzi, hogy a gazdaságélénkítési tervek költsége, az államháztartási bevételek csökkenése és a
szociális intézkedésekre fordított nagy kiadások – igaz, hogy egymástól eltérő mértékben, de valamennyi
tagállamban – növelték az államadósság mértékét és a GDP-hez viszonyított arányát;

16.
úgy véli, hogy még nem ismert a válság összes következménye, és nem zárható ki a kettős mély
pontú recessziónak megfelelő visszaesés, különösen, ami a munkanélküliségi arányt illeti;
17.
megjegyzi, hogy a válság kihatott az Unió egészének foglalkoztatására is, bár a foglalkoztatás átlagos
visszaesése az EU 27 országában mindössze 1,9 %-os volt, és hogy a válság negatív hatása a foglalkoztatásra
tovább érezhető a gazdasági konjunktúra és a munkaerőpiac közötti szokásos fáziseltolódás miatt; hang
súlyozza, hogy a Bizottság becslése szerint az EU-ban a munkanélküliség aránya a 11 %-hoz közelít 2010ben, ami súlyos következményekkel jár majd az Unió humántőkéjére is;
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18.
megállapítja, hogy a válság szociális hatásai tagállamonként nagyon különbözőek, mivel miközben a
munkanélküliségi arány átlagosan 10 %-os, egyes országokban eléri a 20 %-ot, a fiatalok tekintetében pedig
meghaladja a 40 %-ot, ami felhívja a figyelmet az egyes országokban szükséges strukturális változtatások
mértékére;
19.
úgy véli, hogy bár fontos az adósságcsökkentési politika, az államháztartások egyensúlyának gyors
helyreállítása nem történhet a szociális védelmi rendszerek és a közszolgáltatások kárára, mivel ezeknek a
válság mérséklésében automatikus stabilizátorként betöltött szerepét joggal üdvözölték; megjegyzi, hogy a
szociális védelmi rendszerek és a közszolgáltatások hatékonyságának előmozdítása egyúttal javíthatja a
gazdasági hatékonyságot és a szolgáltatások minőségét is; elismeri, hogy a megfelelő egyensúly megterem
tésének kudarca hosszú ideig tartós munkanélküliséggel párosuló, lassú növekedést okozhat, és ez Európa
globális versenyképességének feltartóztathatatlan gyengüléséhez vezet;
20.
megállapítja, hogy a magas arányú munkanélküliség nemcsak szociális kiadásokat, hanem jelentős
gazdasági veszteségeket is okoz, mivel a munkanélküliek csak kismértékben tudnak hozzájárulni a hazai
kereslethez, kevesebb adót és társadalombiztosítási hozzájárulást fizetnek; megállapítja, hogy ez növeli a
munkavállalók terheit, akiknek emiatt több adót kell fizetniük, és a jövő nemzedékeire magasabb adósság
állományt terhel;
21.
megállapítja, hogy a legfrissebb, 2007-es, azaz a válságot megelőző adatok alapján az Európai
Unióban a dolgozó szegények száma 30 millió volt, és a közelmúltbeli felmérések szerint összesen 79
millióan élnek a szegénységi küszöb alatt, valamint hogy ez a szám azóta valószínűleg emelkedett;
22.
megjegyzi, hogy a válság a munkanélküliségen kívül is számos különböző társadalmi következmény
nyel járt, nevezetesen romlottak a munkaviszonyok, egyesek számára nehezebbé vált az alapvető szükség
letek kielégítése és az alapszolgáltatások igénybevétele, nőtt a hajléktalanság, a túlzott eladósodás és a
pénzügyi kirekesztés;
23.
megjegyzi, hogy mint minden válság, a jelenlegi is elsősorban a legsérülékenyebb csoportokat érinti,
közöttük a fiatalokat, a gyermekeket és a nőket, valamint az etnikai kisebbségekhez tartozókat és a beván
dorlókat;
24.
egyetért azzal a közös aggállyal, hogy a szabályozási, prudenciális, könyvelési és adózási szabályok
nak, amelyek felerősítik a piacgazdaság működésében rejlő ingadozásokat, prociklikus jellegük van;

Reagálás
25.
megállapítja, hogy a kormányok által a bankszektornak biztosított segítségnyújtás csupán a pénzügyi
válság következtében a társadalom számára keletkező költségek egy részét teszi ki, miközben jelentős lesz a
gazdasági visszaesés költsége és az államadósság növekedése, és világszerte 60 billió dollár megy veszen
dőbe;
26.
megjegyzi, hogy a válság az állami támogatások drámai mértékű növekedéséhez vezetett az állami
támogatások ideiglenes keretfeltételeinek elfogadását követően, és sajnálattal tölti el az a káros hatás, amelyet
ez kifejthet Európában az egyenlő feltételek fenntartására; felszólítja a Bizottságot, hogy vállaljon határozott
vezető szerepet a protekcionizmus és a versenytorzítás elleni küzdelemben;
27.
jóváhagyja az utóbbi két évben a tagállamokban a példátlan mennyiségű rossz hitel miatt a csőd
kockázatának kitett bankok megmentésére az EKB és a nemzeti központi bankok által bevezetett, nem
hagyományos intézkedéseket; üdvözli különösen, hogy e bankok ügyfeleinek bankbetéteire garanciát nyúj
tottak, hangsúlyozza azonban, hogy szükség van ezen nem hagyományos intézkedések fokozatos megszün
tetésére a tisztességtelen verseny megelőzése érdekében a bankszektorban;
28.
emlékeztet arra, hogy 2008 októberében az Európai Unió olyan európai gazdaságélénkítési tervet
fogadott el, amelynek összege a GDP 1,6 %-ának felelt meg, szemben Kínával és az Egyesült Államokkal,
ahol ugyanez az összeg a GDP 5 %, illetve 6,55 %-át is elérte;
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29.
üdvözli, hogy az Ecofin Tanács 2010. május 10-én 750 milliárd eurós stabilizálási tervet fogadott el,
amely a tagállami adósság teljesítésének elmaradásából eredő kockázatok kezelését célzó pénzügyi stabilitási
mechanizmust hozott létre, és amely terv jogalapjául részben az EUMSz. 122. cikke szolgál; megállapítja,
hogy a Tanács mentőcsomagjának keretében hozott határozatokat – mivel esetükben az Európai Parla
menttel való konzultáció elmaradt – a demokratikus deficit és az elszámoltathatóság hiánya jellemzi;
követeli, hogy a Parlamentet társjogalkotóként vonják be a közelgő válságrendezési javaslatokba és hatá
rozatokba;
Tagállami gazdaságélénkítési tervek
30.
sajnálatának ad hangot a különböző nemzeti gazdaságélénkítési tervek közötti koordináció szerény
szintje miatt, mivel az uniós szintű koordináció sokszorozó hatása és kikényszerítő potenciálja a legnagyobb
valószínűség szerint meghaladta volna azt a hatást, amely a jórészt nemzeti szintű – a kölcsönös ellent
mondások kockázatát magában rejtő – tervezésen keresztül érhető el; kéri a jövőbeli gazdaságélénkítési
tervek és nagyszabású befektetések európai dimenziójának növelését;
31.
kéri a Bizottságot, hogy készítsen nagyon pontos mérleget a 2008–2009 őszén/telén elfogadott
nemzeti bankmentő csomagok, illetve nemzeti és európai gazdaságélénkítési tervek hatékonyságáról az
Unió rövid és hosszú távú célkitűzéseinek tekintetében, beleértve a válságra adott válaszként, valamint az
uniós versennyel, az Unión belüli egyenlő feltételek fenntartásával, a pénzügyi reformmal és a munkahely
teremtéssel összefüggésben elfogadott, az állami támogatásokra vonatkozó felülvizsgált mechanizmusok
következményeinek alapos elemzését;
32.
megjegyzi, hogy egyes tagállamoknak, különösen azoknak, amelyek fizetési mérlegük fenntartásához
EK-támogatásban részesültek, jelenleg nincs lehetőségük arra, hogy olyan valós nemzeti gazdaságélénkítési
terveket alkossanak, amelyek elemei lehetővé teszik a növekedést és a foglalkoztatás serkentését, mivel
2012-ig minden lehetőség az állami kiadások csökkentésére, adóemelésekre és az államadósság csökkenésére
korlátozódik;
A jövő – a hozzáadott értéket jelentő Európa
33.
úgy véli, hogy az Unió nem lehet az egyetlen olyan integrált térség, amely az energiaügyet –
különösen pedig a különböző energiaforrások részarányát – nem tekinti stratégiai kérdésnek saját területén
és a partnerek viszonylatában; úgy véli, hogy az energiaügy terén a kezdeményezéseket a Bizottság, a
tagállamok és az ipar érintett ágazatai közötti szoros együttműködés alapján az EU-nak kell megtennie,
hogy az energiavezetékek diverzifikált hálózatán keresztül gondoskodjon a tagállamok energiaellátásáról,
például a kőolaj- és gázellátásról, különösen az ellátási szerződések tárgyalása és a tárolási kapacitások
megszervezése révén, továbbá azáltal, hogy valamennyi alkalmazandó program, például a 2007–2013
közötti hetedik kutatási keretprogram és annak későbbi frissítéseinek részeként finanszírozza és koordinálja
az új energiaforrásokkal kapcsolatos kutatást és fejlesztést;
34.
javasolja, hogy a Bizottság vállaljon teljes felelősséget az alábbi területekre vonatkozó projektek
irányításáért és finanszírozásáért:
— új beruházások a kutatás, valamint a megújuló energiaforrások fejlesztése és hasznosítása, az – első
sorban az európai épületállományra vonatkozó – energiahatékonyság, valamint általánosabban az erőfor
rás-felhasználási hatékonyság területén;
— az európai energiahálózat megerősítése, a nemzeti hálózatok összekapcsolása és a nagyobb, megújuló
forrásokat hasznosító központok által előállított energia eljuttatása a fogyasztókhoz, valamint az ener
giatárolás új formáinak és az európai nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) „szuperhálózatnak” a beve
zetése;
— a rádiónavigáció és földi megfigyelés területén alkalmazott uniós űrbeli infrastruktúrák népszerűsítése az
új uniós szolgáltatások és innovatív alkalmazások elősegítése, valamint az uniós jogszabályok és poli
tikák végrehajtása érdekében;
— az Unió keleti és nyugati, valamint északi és déli részeit összekötő nagysebességű vasúti szolgáltatás, az
annak infrastruktúrájába való beruházást lehetővé tevő és a kritikus infrastruktúrát köztulajdonba
helyező tervekkel;
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— gyors internet-hozzáférés biztosítása az egész Unióban és az EU digitális menetrendjének gyors végre
hajtása, valamint megbízható, ingyenes hozzáférés biztosítása valamennyi polgár számára;
— az EU vezető szerepének kialakítása az e-egészségügy terén;
— az elektromos mobilitás fejlesztésének tökéletesítése és az arra vonatkozó közös szabványok kidolgo
zása;
35.
úgy ítéli meg, hogy amennyiben a megosztott hatáskörök és kiegészítő fellépések területein ezekről
az uniós kormányzási és fellépési elemekről megállapodás jön létre, az Uniónak meg kell teremtenie az e
stratégiához tartozó – nevezetesen pénzügyi –eszközöket;

Pénzügyi szabályozás és felügyelet
36.
emlékeztet arra, hogy a pénzügyi rendszer legfontosabb célja, hogy megfelelő eszközöket nyújtson a
megtakarításokhoz, és ez utóbbiakat a vállalkozások és háztartások kockázatainak részleges átvállalásával a
reálgazdaság támogatását és a gazdasági hatékonyság előmozdítását szolgáló befektetésekre használja fel a
nyugdíjak hosszú távú finanszírozási feltételeinek optimalizálása és a munkahelyteremtés érdekében,
ahogyan azt a regionális és helyi érdekeltségű lakossági bankok teszik; megállapítja, hogy ez a feladat
különösen fontos a növekedés módjának megújításával összefüggésben, amely jelentős beruházásokat
igényel a tiszta technológiákba;
37.
hangsúlyozza, hogy a pénzügyi fejlődést a méltányosság szolgálatába kell állítani, kiterjesztve –
megfelelő biztonsági feltételek mellett – a hitelekhez és a biztosításhoz való hozzáférést azokra a rétegekre,
amelyek jelenleg el vannak vágva tőle; kitart amellett, hogy a pénzügyi szabályozás reformjának nem csupán
a pénzügyi stabilitás biztosítását kell szolgálnia, hanem a fenntartható fejlődés célkitűzéseit is;
38.
megállapítja, hogy a jelenlegi válság rávilágít annak az önszabályozó rendszernek a korlátaira, amely
túlzott mértékben azon alapul, hogy a pénzügyi ágazat és a hitelminősítő ügynökségek piaci szereplői
mindig helytállóan képesek felmérni és kezelni a kockázatokat, illetve elkerülni az erkölcsi kockázatot;
39.
üdvözli a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) mostani javaslatait és önmagában az intézmény
szerepét, de figyelembe véve, hogy az uniformizált megközelítés árt az EU pénzügyi intézményeinek, úgy
véli, hogy a szabályozást olyan, alapos vizsgálatok alapján kell időzíteni és javasolni, amelyek felmérik annak
hatásait arra, hogy a pénzügyi intézmények milyen mértékben szolgálják a reálgazdaságot és a társadalmat;
osztja a tőkekövetelmények megfelelő szintjével és az átmeneti időszakok hosszával kapcsolatban felmerült
aggályokat;
40.
megjegyzi, hogy a bizalom visszaállítása érdekében szükséges mind a vállalatok, mind a tagállamok
pénzügyi kimutatásainak átláthatósága; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja ki a mérlegen kívüli
ügyletek és fedezetlen állami kötelezettségek igénybevételét, valamint a különleges célú gazdasági eszközök
(SPV) és a különleges célú gazdasági egységek (SPE) elterjedését, és fontolja meg használatuk korlátozását
vagy annak kötelezővé tételét, hogy a közzétett pénzügyi beszámolók kötelező érvényű nyilatkozatokat
tartalmazzanak;
41.
megjegyzi, hogy a válság eredményeképpen a felügyeleti rendszernek egy alapvető hiányossága vált
nyilvánvalóvá; szorgalmazza, hogy a szabályozási arbitrázs lehetőségeit egy, a G20-ak szintjén létrejövő
szilárd megegyezés révén világszerte és az Európai Unión belül is minimalizálják, és lehetőség szerint – a
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó közös szabálykönyv alkalmazása révén – szüntessék is meg;
42.
úgy véli, hogy be kell zárni a szabályozás kiskapuit, melyek lehetővé tették a külföldi pénzügyi
szolgáltatók leányvállalatainak, hogy szabályozatlanul jelentős üzleti tevékenységet bonyolítsanak az EU-ban;
43.
megjegyzi, hogy jelenleg nem kielégítő a válságkezelés nemzetközi szabályozása a pénzügyi ágazat
ban; felhívja a Bizottságot, hogy álljon elő a pénzügyi szektor határokon átnyúló válságkezelésére szolgáló
uniós keretre irányuló konkrét javaslatokkal, amelyek figyelembe veszik a nemzetközi testületek, például a
G20-csoport és az IMF által a globális szinten egyenlő versenyfeltételek biztosítása céljából tett kezdemé
nyezéseket;
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44.
megállapítja, hogy különösen a valós érték alkalmazása esetén a szabványok prociklikus hatásúak,
különösen azon pénzintézetek döntéshozatalára gyakorolt hatásukat illetően, amelyek túlzott mértékben
függnek tőlük; megjegyzi, hogy ez a probléma egyes szabályozási, prudenciális és adózási szabályok
esetében is megfigyelhető;
45.
tudatában van az azzal kapcsolatos egyedi problémáknak, hogy számos új tagállamban a bank- és
biztosítási ágazat jelentős része külföldi intézmények kezében van;
46.
megjegyzi, hogy egyensúlyt kell teremteni a pénzügyi stabilitás megőrzésének elősegítésére szolgáló
lépések igénye, illetve a bankok gazdaság számára történő hitelnyújtási képességének fenntartására vonat
kozó szükségesség között; fontos, hogy a bankrendszer a szokványos időszakokban és válság idején egya
ránt képes legyen betölteni alapvető feladatait;
47.
megállapítja, hogy a pénzügyi intézmények mérete és mérlege teret nyitott a „túl nagy ahhoz, hogy
csődbe menjen” koncepciója számára; kéri ezért a Bizottságot, hogy követelje meg a bankoktól, hogy
készítsenek „élő végrendelet” típusú készenléti tervet (living will), amelyben ismertetik válság esetén történő
szabályos felszámolásuk részleteit;
48.
üdvözli az Európai Központi Bank (EBB) által az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) kere
tében játszott erőteljes szerepet, amelynek révén jelentősen hozzájárulhat az Európai Unió pénzügyi stabi
litásához;
49.
hangsúlyozza, hogy új szabványokat kell bevezetni a pénzügyi ágazat statisztikai adataira vonatko
zóan, megerősítve az Európai Bizottságnak a kockázatok nyomon követésére és felügyeletére irányuló
kapacitását;
50.
bátorítani kívánja a pénzügyi innovációt, feltéve, hogy az a hasznos technológiai innováció, a hosszú
távú befektetések, a nyugdíjalapok, a munkahelyek és a zöld gazdaság finanszírozását lehetővé tevő, átlát
ható eszközök kifejlesztéséhez vezet; várakozással tekint az innovatív finanszírozás területére vonatkozó
további uniós fellépések elé, amelyek célja a hosszú távú megtakarítások mobilizálása a fenntartható, hosszú
távú stratégiai befektetések és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése érdekében;
51.
megerősíti, hogy mindenekelőtt olyan felügyeleti és szabályozási rendszerre van szükség, amelyben
semmilyen pénzügyi ügylet és semmilyen pénzügyi eszköz nem marad ki a nyilvántartásból; kitart amellett,
hogy a fedezeti alapokat ugyanolyan szabályoknak kell alávetni, mint bármely más befektetési alapot;
hangsúlyozza, hogy a felügyeletnek és szabályozásnak a pénzügyi piacokon történő spekulatív mozgásokat
kell célba vennie az országok, devizák és gazdaságok elleni spekuláció megfékezése és leküzdése érdekében;
52.
úgy véli, hogy a pénzügyi intézmények laza társasági irányítása hozzájárult a válsághoz, és azzal
foglalkozni kell annak érdekében, hogy a kockázati bizottságok működőképesek és hatékonyak legyenek, az
irányítótestületek tagjai kellően ismerjék az intézmény termékeit, valamint hogy a vezetés és a nem ügyve
zető igazgatók felelősséget vállaljanak a befektetői és munkavállalói érdekek összeegyeztetéséért a kompen
zációs politikák összefüggésében;
53.
megállapítja, hogy a pénzpiacok és pénzintézetek egyes szereplőinek magatartása nélkülözi az érté
keket és az erkölcsöt; hangsúlyozza, hogy a pénzügyi piacoknak és intézményeknek vállalati szociális
felelősségük részeként tekintetbe kell venniük valamennyi érintett fél, így az ügyfeleik, a részvényeseik és
az alkalmazottaik érdekeit is;
54.
úgy véli, hogy a rendszerszintű kockázatra vonatkozó kritériumok kellően tág rendszerét kell alkal
mazni a pénzintézetek osztályozására, különösen az Unión belül; úgy véli, hogy az említett kritériumok
alkalmazása során az a kérdés, hogy az intézmények hány tagállamban működnek és mekkorák, és főként,
hogy az adott intézmény mennyire képes a belső piac működésének megbontására, amely szempontot
alulértékelik, holott a válság során kiderült, hogy a nagy méret csupán egyike a rendszerkockázatot jelentő
tényezőknek;
55.
elengedhetetlennek tartja, hogy az új szabályok megalkotásakor az EU számításba vegye, hogy pénz
ügyi ágazatának szerkezeti változatosságát meg kell őrizni és bővíteni kell, és úgy véli, hogy az európai
gazdaságnak szüksége van egy megbízható regionális és helyi bankhálózatra, amilyenek például a takarék
bankok és szövetkezeti bankok, elismervén egyúttal, hogy a különböző bankok eltérő szakértelemmel és fő
kompetenciákkal rendelkeznek; megállapítja, hogy a változatosság a pénzügyi válság során bizonyította
fontosságát és fokozta a stabilitást, valamint hogy az egységesség a rendszer sebezhetőségéhez vezethet;
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56.
sürgeti a hitelkérelmezők jellemét, hiteltörténetét és üzleti tervét ismerő hagyományos banki vezető
szerepének visszaállítására, aki az uniós jogszabályokkal – így például a fogyasztók tájékoztatását és
védelmét előíró MIFID-del és fogyasztói hitelekről szóló irányelvekkel – összhangban személyes ismereteken
alapuló, kiszámított kockázatot tud vállalni;

57.
hangsúlyozza, hogy a hitelek társaságok részére történő áramoltatásának újraélesztéséhez és feloldá
sához létfontosságú hosszú távú megoldásokat találni mind a háztartási, mind pedig a vállalkozási magán
hitelek óriási összegeihez kapcsolódó nehézségekre;

58.
a tagállamok közötti kapcsolatok, valamint azokat a vezető pénzügyi intézményekhez fűző kapcso
latok átláthatóságának növelésére szólít fel;

59.
üdvözli a Bizottság 2010. június 2-i javaslatát, és úgy véli, hogy a hitelminősítő ügynökségek üzleti
modellje összeférhetetlenségeket vonhat maga után, mivel az ügynökségeket a nekik fizető vállalatok pénz
ügyi erejének felmérésére használják, és mivel modelljük nem teszi lehetővé, hogy a döntések makrogaz
dasági szempontjait értékeljék; felismeri, hogy a hitelminősítő intézetek hozzájárultak a válsághoz, mivel
ösztönzőiket káros módon határozták meg, ami pedig nagymértékben a verseny hiányának következménye;
javasolja egy olyan rendszer megbízhatóságának megvizsgálását, amelyben a befektetők és a megtakarítással
rendelkezők fizetnének a számukra szükséges információkhoz való hozzáférésért;

60.
felkéri a Bizottságot, hogy készítsen megvalósíthatósági és hatástanulmányt egy közintézetként
működő, független európai hitelminősítő intézet létrehozásáról, és úgy véli, hogy a független számvevőszé
keknek tevékenyen hozzá kell járulniuk az államadósságok minősítéséhez; úgy véli, hogy egy ilyen irányú
előrelépéssel megvalósulna a referencianormák kívánatos sokfélesége; úgy véli, hogy a fokozott verseny a
minősítések piacán javíthatná a minősítések minőségét;

61.
felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a részvényesek szavazati jogaival kapcsolatos javaslatokat
a részvényesek személyazonosságának és stratégiáinak átláthatóbbá tétele tekintetében, valamint a hosszú
távú befektetés ösztönzése révén;

Az uniós irányítás
62.
úgy véli, hogy a gazdasági és társadalmi válság idején az európaiak elvárják, hogy az uniós döntés
hozatal vezérelve az elszámoltathatóság, a felelősség és a szolidaritás legyen;

63.
megállapítja, hogy már évtizedekkel a válság előtt számos európai országban alacsony volt a gazda
sági növekedés és magas volt a munkanélküliség, mivel néhány tagállam képtelen volt gazdasági reformot
végrehajtani a tudásalapú gazdaságra való áttérés érdekében, illetve helyreállítani versenyképességét a
nemzetközi piacokon, és mivel alacsony volt a belföldi kereslet; megállapítja, hogy Európának átláthatóbb
és hatékonyabb pénzügyi piacokra és nagyobb gazdasági növekedésre van szüksége, amely előmozdítja a
minőségi foglalkoztatást és a társadalmi integrációt;

64.
megállapítja, hogy az Európai Unió nehezebben lábal ki a válságból, mint a világ más régiói, főként
azért, mert rossz, elégtelen és megkésett politikai válaszokat adott a válságra, irányítási képességét pedig
szerkezeti hiányosságok jellemzik, valamint hogy fennáll annak a veszélye, hogy a válság komolyan és
tartósan gyengíti gazdasági és így politikai helyzetét is a nemzetközi színtéren, melyet talán csak akkor
lehet hosszú távon újra megerősíteni, ha az EU – alapértékeinek sérelme nélkül – kész lesz átgondolni az
„európai életmód” fogalmának fenntarthatóságát;

65.
úgy véli, hogy az Uniónak nagyobb koherenciát kell elérnie a szakpolitikák megvalósítása terén az
Unió előtt álló kihívások leküzdésére; ezért alapvető jelentőségűnek tartja a végrehajtott politikák közötti
összhang biztosítását; úgy véli, hogy e tekintetben az uniós intézmények fellépése meghatározó lesz;
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66.
megállapítja továbbá, hogy az Európai Unióban nem működnek megfelelően a gazdasági irányítási
struktúrák, és ez a megosztottság gátolja az Uniót abban, hogy teljes súllyal képviseltesse magát a jelentős
makrogazdasági egyenlőtlenségekről folytatott viták során, különösen az Egyesült Államokkal és Kínával
szemben;
67.
úgy véli, a válság során kiderült, hogy az utóbbi évek gazdaságpolitikája az euróövezeten belüli és
kívüli országokban egyaránt aggasztó mértékű államadóssághoz vezetett;
68.
rámutat arra, hogy az államháztartások hosszú távú fenntarthatósága a stabilitás és a növekedés
szempontjából alapvető fontosságú; üdvözli az euróövezet közép- és hosszú távú irányításának a jelenlegi
valutaválság esetleges megismétlődésének elkerülése érdekében történő megerősítésére irányuló bizottsági
javaslatokat, és osztja azt a véleményt, amely szerint a Stabilitási és Növekedési Paktum hatékonyabb
ösztönző és szankcionáló mechanizmusokat kíván meg;
69.
hangsúlyozza, hogy az egészséges növekedés helyreállításához és a fenntartható gazdasági fejlődés és
társadalmi kohézió célkitűzésének eléréséhez mindenekelőtt a makacs és súlyos makroökonómiai egyen
súlyhiányokra és a versenyképesség terén fennálló egyenlőtlenségekre kell megoldást találni; üdvözli, hogy
gazdaságpolitika koordinációjáról szóló közleményében a Bizottság elismerte ennek szükségességét;
70.
megjegyzi, hogy a válság rávilágított néhány uniós tagállam szerkezeti gyengeségeire, és megállapítja,
hogy az egyes tagállamok adósságának piacról való finanszírozásával kapcsolatos problémák a nem
megfelelő kormányzásra, valamint – az IMF jelentése szerint – a nemzetközi pénzügyi piacok téves riasz
tásaira vezethetők vissza;
71.
úgy véli, hogy a Görögországban és az euróövezet más országaiban tapasztalható gazdasági válság
komoly problémát jelent az euróövezet egészére nézve, és tükrözi az euróövezet gyengeségeit a globális
pénzügyi ágazat tovagyűrűző hatásainak kezelése tekintetében;
72.
úgy véli, hogy minden, a nem a status quóhoz való visszatérésre irányuló egyetemesen kinyilvánított
törekvésre alapozott fejlődési modellnek össze kell kapcsolnia egymással a fenntarthatóságot és a szolida
ritást; azt javasolja, hogy az Unió jövőbeli stratégiája a pénzügyi piacok, a gazdaság, a költségvetési kiadások,
a gazdasági és társadalmi fejlődés, az éghajlat és a környezet szempontjából fenntartható legyen;
73.
támogatja a pénzügyi tranzakciók megadóztatását, ami – mint bevétel – a spekuláció csökkentése
révén javítaná a piac működését, valamint segítené a globális közjavak finanszírozását és az államháztartási
hiányok csökkentését; úgy véli, hogy az adót a lehető legszélesebb körben kellene kivetni, vagy más
lehetőség híján a pénzügyi tranzakciókra kivetett adót első lépésként uniós szinten kell bevezetni; felszólítja
a Bizottságot, hogy gyorsan készítsen megvalósíthatósági tanulmányt, figyelembe véve a globális szinten
egyenlő versenyfeltételek biztosítását, valamint tegyen konkrét jogalkotási javaslatokat;
74.
úgy véli, hogy a strukturális utóhatások kockázatának elkerülése érdekében a politikai döntéseket
annak az elsődleges kritériumnak kell vezérelnie, hogy a kivonulási stratégiában a hosszú távú fenntartható
növekedésre összpontosítanak; ebből a szemszögből létfontosságú a költségvetési intézkedéscsomagok
tartalma; a politikai döntéseket a közép- és hosszú távú stratégiákkal összhangban kell meghozni, és az
állami beruházások irányát megfelelően, a prioritásnak tekintendő innovációra, kutatásra, oktatásra, energi
ahatékonyságra és új technológiákra összpontosítva kell meghatározni;
75.
emlékeztet arra, hogy az Unió legnagyobb sikerei konkrét projektek megvalósításából, valamint az
olyan tartalmas politikák végrehajtásából születtek, mint a belső piac, a közös kereskedelempolitika, az euró,
a strukturális reformok elindítása és az Erasmus program, ezekben pedig a Bizottság elsődleges szerepet
játszik;
76.
úgy véli, hogy a generációk közötti szolidaritás azt jelenti, hogy sem a fiatal, sem az idős állampol
gárokat nem szabad túlterhelni a múltban felhalmozott adóssággal;
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77.
megjegyzi, hogy a válság új megvilágításba helyezte a demográfiai és a nyugdíjfinanszírozási kihívá
sokat; úgy véli, hogy a nyugdíjfinanszírozást nem szabad teljes egészében a magánszektorra hagyni, hanem
háromoldalú rendszerekre kell támaszkodni állami, foglalkoztatói és magánnyugdíjrendszerek bevonásával,
megfelelően biztosítva azokat – külön szabályozás és felügyelet révén – a befektetők védelme érdekében; úgy
véli továbbá, hogy a nyugdíjaknak egész Európára kiterjedő reformon kell átesniük a generációk közötti
szolidaritás finanszírozásához való hozzájárulás érdekében; úgy véli, hogy a várható élettartam emelkedése
olyan, több területet is érintő kérdéseket is felvet a társadalomszervezés vonatkozásában, amelyeket eddig
nem láttunk előre;
78.
úgy véli, hogy Európának egységesebb, hatékonyabb és kevésbé bürokratikus Unióra van szüksége,
nem pedig csupán nagyobb mértékű koordinációra; véleménye szerint a Bizottságnak – amelynek feladata az
általános európai érdek meghatározása és védelmezése – kezdeményezési jogával élve sokkal inkább fel kell
lépnie az Unió nevében olyan helyzetekben, amelyekben megosztott vagy koordinációs hatáskörrel rendel
kezik, és egyidejűleg végre kell hajtania és érvényre kell juttatnia a közös politikákat, valamint korlátok közé
kell szorítania a piaci szereplők és az államok egységes piacot akadályozó fellépéseit; létfontosságúnak tartja,
hogy a Bizottság irányelvek helyett rendeleteket alkalmazzon jogalapként annak érdekében, hogy elősegítse
az EU-szerte egységes elfogadást, és megakadályozza a torzulásokat;
79.
felkéri a Bizottságot, hogy – ahol szükséges –szervezzen ágazati fórumokat a különböző piaci
szereplők együttműködésének lehetővé tételére, a valódi európai iparpolitika újraindításának, valamint az
innováció és munkahelyteremtés elősegítésének érdekében; emlékeztet arra, hogy e törekvés során nem
szabad megfeledkezni az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásainkról és az egyes zöld tech
nológiákban rejlő lehetőségekről; úgy véli, hogy jobban fel kell használni az EU költségvetését, hogy az a
kutatás és fejlesztés, az innováció, valamint az új vállalkozások és munkahelyek létrehozása terén tett
valamennyi nemzeti erőfeszítés valós katalizátorává váljon; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy terjesszen
elő konkrét javaslatokat arra vonatkozóan, hogy miként kívánja erősíteni a vállalkozások és a kutatás közötti
együttműködést és előmozdítani a klasztereket, valamint hogy támogassa megfelelő forrásokkal ezt a stra
tégiát; hangsúlyozza, hogy minden piacon a fejlődés egyik alapvető mozgatórugója a szabad és tisztességes
verseny, ahol minden újonnan érkező számára könnyű a piacra való belépés, és ahol nincsenek a piacot
torzító előjogok;
80.
felkéri a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki a keretmegállapodás betűjét és szellemét az
Európai Parlamenttel fennálló különleges partnerség tekintetében, az európai menetrend prioritásainak vala
mennyi polgár érdekében történő meghatározása céljából; intenzívebb párbeszédet szorgalmaz a nemzeti
parlamentekkel, különösen a költségvetési és pénzügyi kérdésekben; óva int a kormányközi alapú külön
intézmények létrehozására irányuló kísérletektől, amelyek egyes országokat kizárnának a döntéshozatalból,
és megakadályoznák, hogy minden tagállam véleménye egyenlő súllyal érvényesüljön;
81.
úgy véli, hogy a hatékony gazdasági irányításhoz elengedhetetlen, hogy a Bizottság valóban és
mélyrehatóbban felelős legyen az igazgatásért, ami lehetővé tenné számára, hogy mozgósítsa a meglévő
és a Lisszaboni Szerződés által újonnan biztosított eszközöket (például a reformjavaslatok és intézkedések
koordinálásának, valamint a közös stratégia kialakításának feladatát a Bizottságra bízó
121.,122.,136.,172.,173. és 194. cikket);
82.
úgy véli, hogy a gazdasági irányítás erősítésének együtt kell járnia az uniós irányítás demokratikus
legitimitásának megerősítésével, ami az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek az egész
folyamat során történő szorosabb és időben történő bevonásán keresztül érhető el;
83.
azt javasolja, hogy a Bizottságon belül a gazdasági és monetáris kérdések felelőse a Bizottság egyik
alelnöke legyen; javasolja, hogy ezt a személyt ruházzák fel azzal a feladattal, hogy gondoskodjon az Unió
gazdasági fellépésének következetességéről, felügyelje a gazdasági, monetáris és pénzpiaci területen a Bizott
ságra háruló felelősségek gyakorlását, és hangolja össze az Unió gazdasági fellépésének egyéb szempontjait;
továbbá javasolja, hogy ez a személy vegyen részt az Európai Tanács munkájában, ő legyen a Gazdasági és
Pénzügyi Tanács és az eurócsoport elnöke, valamint képviselje az Uniót a hatáskörébe tartozó nemzetközi
fórumokon;
84.
úgy ítéli meg, hogy a tagállamok előtt jelenleg álló költségvetési nehézségek, valamint az Unió
stratégiai célkitűzéseinek 2020-ig történő eléréséhez szükséges jelentős beruházás szükségessége olyan új
pénzügyi modelleket tesz szükségessé, amelyek állami és magánforrásokat egyaránt bevonnak;
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85.
sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy gyorsítsák fel az állami és a magánszektor szoros
együttműködéséhez szükséges feltételek megteremtését, többek között a köz- és magánszféra közötti part
nerségek formájában, a fenntartható, befogadó és versenyképes növekedéshez vezető hosszú távú befekte
tések kihívásának való nemzeti és európai szintű megfelelés érdekében;

A gazdasági és monetáris unióval kapcsolatos politikák
86.
megerősíti az euró melletti elkötelezettségét; elismeri a közös pénznem stratégiai szerepét és értékét;
hangsúlyozza az euró által az euróövezet számára biztosított átláthatóságot és gazdasági előnyöket; úgy véli,
hogy mindenekelőtt az eurónak kell jelentenie az európai gazdaság stabilitásának bástyáját;
87.
megállapítja, hogy az EKB monetáris politikájának elsődleges célja az árstabilitás fenntartása; hang
súlyozza, hogy az árstabilitás célkitűzése csak az infláció kiváltó okainak megfelelő kezelése révén érhető el;
emlékeztet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikke az Unió általános gazda
ságpolitikájának támogatását is az EKB feladatává teszi; lényegesnek tartja, hogy az euróövezet tagállamai és
a különleges jogállású tagállamok szigorúan eleget tegyenek a kötelezettségeiknek, és ne hagyjanak kétséget
az árstabilitásra, az EKB függetlenségére, a költségvetési fegyelemre, valamint a növekedés, a foglalkoztatás és
a versenyképesség előmozdítására vonatkozó közös céljaik felől;
88.
dicsérettel illeti az EKB-t az infláció ellenőrzés alatt tartására irányuló erőfeszítései miatt, ugyanakkor
felszólítja az EKB-t, hogy játsszon nagyobb szerepet az eszközinfláció ellenőrzésében;
89.
megjegyzi, hogy egy monetáris unióban a gazdaságpolitikák erős koordinációjára van szükség ahhoz,
hogy az unió ellen tudjon állni a gazdasági visszaesésnek; sajnálattal állapítja meg, hogy a gazdasági és
monetáris unióban a hangsúly ez idáig főleg a „monetárison” volt;
90.
egyetért az IMF-fel abban, hogy a válságkezelés nem lehet alternatívája azoknak a korrekciós politikai
intézkedéseknek és alapvető reformoknak, amelyekkel meg kell erősíteni az európai monetáris unió alapjait;
91.
hangsúlyozza, hogy az euróövezetnek fokoznia kell rugalmasságát azáltal, hogy véglegesíti a szük
séges intézkedésekre vonatkozó szankciókon és az azokra irányuló ösztönzőkön egyaránt alapuló intéz
ményi keretét;
92.
hangsúlyozza, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum az egyetlen olyan meglévő szabályozási
eszköz, amely alapvető szabályozási keretet biztosít az EU-n belüli makrogazdasági politikák és államház
tartások számára;
93.
megjegyzi, hogy az euróra való áttérés – az euró első tíz évéről szóló jelentés tanúsága szerint – fényt
derített az euróövezeti gazdaságok versenyképessége közötti különbségek fokozódására, ami súlyosbította a
gazdaságilag gyenge országokra gyakorolt következményeket, és jelentős mértékű kereskedelmi egyensúly
hiányokat idézett elő az euróövezetben; megállapítja ugyanakkor, hogy alapvető jelentőségűek az euró által
az Unió egésze számára biztosított olyan előnyök, mint például a relatív gazdasági stabilitás, az árstabilitás
és az alacsony inflációs ráta;
94.
hangsúlyozza, hogy számos országnak helyre kell állítania saját fiskális rendjét és jelentősen csök
kentenie kell hiánya és államadóssága szintjét; egyetért a Tanáccsal a tekintetben, hogy valamennyi
tagállamban biztosítani kell a pénzügyi fenntarthatóságot és a fokozott gazdasági növekedést és foglalkoz
tatást, ezért egyetért azzal is, hogy a költségvetési konszolidációra és szerkezeti reformokra irányuló terveket
meg kell határozni és megfelelően végre kell hajtani;
95.
megállapítja, hogy mindez olyan pénzügyi konszolidációs stratégiákhoz vezethet, amelyek nagymér
tékben korlátozzák a kormányok cselekvési lehetőségeit; egyidejűleg óva int attól, hogy ezek a megszorító
csomagok a gazdasági fellendülést, a munkahelyteremtést és a társadalmi kohéziót esetlegesen fékező
intézkedésekhez vezessenek;
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96.
úgy véli, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum az államháztartások fenntarthatósága tekintetében
fontos nyomásgyakorlási eszköz, amely hozzájárult az euróövezeten belüli gazdasági felelősségvállaláshoz;
elismeri, hogy azt a gyenge végrehajtás gátolta, és nem volt elég erős valamennyi tagállam és az euróövezet
egésze gazdaságpolitikájának optimalizálásához; úgy gondolja, hogy ezt a gazdaságpolitikai eszközt nem úgy
alakították ki, hogy az a jelenlegi egyensúlyhiányt kiegyenlítő, fenntartható kiigazítási folyamatként szolgál
jon, vagy hogy kezelje a válságidőszakokat és a nagyon lassú növekedéssel jellemzett periódusokat; úgy véli,
hogy a jelenlegi szabályok alkalmazásán túl a tagállamoknak belső politikákat kell végrehajtaniuk a növe
kedés, az innováció és a versenyképesség javítása és azon minőségbeli cél elősegítése érdekében, amely
szerint az államadósság nem haladhat meg bizonyos küszöbértékeket;
97.
úgy véli, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum nem vesz figyelembe más, például a magánsze
mélyek eladósodása és a fizetési mérleg terén fennálló egyenlőtlenségeket, amelyek szintén hatással vannak a
monetáris unióra;
98.
megállapítja, hogy annak világossá válását követően is, hogy néhány esetben megkérdőjelezhető volt
bizonyos tagállamok által benyújtott statisztikai adatok pontossága, az előző parlamenti ciklus során, az
Eurostatról szóló irányelv felülvizsgálata alkalmával a Tanács elutasította azt az Európai Parlament által
támogatott lehetőséget, hogy az Eurostat kapjon felhatalmazást helyszíni ellenőrzések végzésére;
99.
úgy véli, hogy a Maastrichti Szerződés megalkotói az euróövezetbe tartozó tagállamok versenyké
pessége közötti konvergenciára számítottak, és nem látták előre a jelentős mértékű eltéréseket, ami végül a
hozamkülönbségek növekedéséhez vezetett, ahogy az egyes tagállamok fizetőképességével kapcsolatos
félelmek miatt megnőtt azok kockázati felára;
100.
megjegyzi, hogy a legutóbbi hónapokban számos ideiglenes kivételt tettek az állami támogatásokra
vonatkozó európai előírások alkalmazása alól, aminek köszönhetően a tagállamok fékezni tudták a válság
hatásait; megjegyzi, hogy a növekedési szakasz, amely felé jelenleg is tartunk, szilárd alapokat követel meg,
és ebben az összefüggésben fokozatosan vissza kell térnünk az állami támogatásokra vonatkozó megszokott
rendszerhez, így biztosítva az egyenlő versenyfeltételeket Európában;
101.
sürgeti a Stabilitási és Növekedési Paktum rendelkezéseinek, különösen megelőző funkciójának
megerősítését, amelyben a tagállamok által egymásra gyakorolt nyomás a jelenleg rendelkezésre álló
legerősebb eszköz arra, hogy a tagállamokat a Tanács ajánlásainak betartására ösztönözzék; sürgeti, hogy
a Bizottság által végzett felügyelet legyen szigorúbb; úgy véli, hogy fel kell tárni a költségvetési konszoli
dációt segítő ösztönzők létrehozásának lehetőségét;
102.
javasolja egy, a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtására alkalmazandó hatékony ösztönző és
szankcionáló mechanizmus felállítását, amely hozzájárul a jelenlegi válság súlyosbodásának megelőzéséhez,
és biztosítja a jövőbeni újabb válságok elkerülését;
103.
úgy ítéli meg, hogy a többoldalú felügyeletnek és a kiigazítás iránti kérelmeknek az államháztartási
hiány mellett a többletre is vonatkozniuk kell, figyelembe véve az egyes államok egyedi helyzetét, például a
népesség alakulását, továbbá számításba kell venniük a magánszemélyek eladósodásának szintjét, a bérek
munkatermelékenységhez viszonyított alakulását, a foglalkoztatást – különös tekintettel a fiatalok foglalkoz
tatására – és a folyó fizetési mérleg egyensúlyát; úgy véli, hogy ezeket a tényezőket figyelmeztető jelként kell
használni, amennyiben nem alkalmazhatóak úgy, mint a stabilitási paktumban jelenleg rögzített kritériumok;
úgy véli, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség az államháztartási adatok tekintetében, és üdvözli a
statisztikai adatok minőségével kapcsolatos bizottsági javaslatot;
104.
sürgeti a Bizottságot, hogy a vezessen be egy, egyértelműen a hatáskörébe tartozó megerősített
európai szankcionáló mechanizmust az euróövezeten belül, amely rábírja a tagállamokat a Stabilitási és
Növekedési Paktum előírásainak tiszteletben tartására;
105.
úgy véli, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum nem bizonyult eléggé hatékonynak a fiskális
politikák összehangolása terén, az egyes országok politikáira való hagyatkozása problémákat okozott a
végrehajtás és a tisztességes tájékoztatás tekintetében, emellett nem sikerült olyan módon összekapcsolódnia
a foglalkoztatási szintekkel és a munkahelyteremtéssel, hogy megfelelően kiegyensúlyozott gazdaságpolitikai
szerkezetet eredményezzen, továbbá teljesen alkalmatlannak bizonyult a tényleges konvergenciával, a
versenyképességgel és az euróövezeten belüli szinergiák kialakításával kapcsolatos kérdések megoldására;
ezért úgy véli, hogy további koordinációra van szükség a tagállamok, és különösen az euróövezethez tartozó
gazdaságok között az euróövezeten belüli gazdasági egyensúly megerősítése érdekében;
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106.
úgy véli, hogy a Parlamenttel közösen elfogadott átfogó, mind a stabilitásra, mind pedig a növe
kedésre vonatkozó gazdasági iránymutatásoknak keretként kellene szolgálniuk a tagállamok költségvetése
inek az illetékes nemzeti parlament elé való terjesztést megelőző értékeléséhez és vitájához;
107.
úgy ítéli meg, hogy a közös valuta bevezetésén túl az euróövezet tagállamainak újabb lépést kellene
tenniük, lehetővé téve az államadósságok egy részének kölcsönös kibocsátását és kezelését, az Európai
Valutaalap (EMF) és az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) segítségével lefektetve ezáltal egy kimun
káltabb, az euróövezet piacának nagyobb vonzerejét és az adósság közös kezelését biztosító többoldalú
felügyelet alapjait;
108.
úgy véli, hogy a strukturális reformok végrehajtása, különösen az új tagállamok szociális ellátórend
szereinek kiigazítása és szerkezeti átalakítása határozott támogatást és szolidaritást tesz szükségessé az Unió
részéről; az euróövezetet és az ERM II-t – mindenfajta globális pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság
helyzettől függetlenül – ki kell terjeszteni a maastrichti kritériumokat teljesítő további új tagállamokra; az
erről szóló döntések többek között bizonyítanák magának az euróövezetnek a stabilitását és fenntartható
ságát;
109.
úgy véli, hogy a versenyképesség terén az euróövezeten belül fennálló jelentős különbségek
megszüntetése a bérnövekedés helyi termelékenység-növekedéssel és inflációs várakozással való összhang
jának megőrzése révén kulcsfontosságú az euróövezeten belüli szakadékok kialakulásának elkerüléséhez;
110.
kéri a makrogazdasági párbeszéd jelentős fokozását, mivel ez a párbeszéd nem korlátozódhat a
szociális partnereknek a javasolt vagy elfogadott iránymutatásokról való tájékoztatására;
111.
felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy határozzanak meg széles körű közös iránymutatásokat az
Európai Unióra vonatkozóan a fenntartható piacgazdaság végrehajtásához; meggyőződése, hogy ezeket az
iránymutatásokat évente kell meghatározni, többek között a bér–termelékenység arány nemzeti és európai
szintű alakulásának elemzése alapján, megfelelő társadalmi párbeszéden keresztül;
Fiskális politika
112.
közös költségvetési stratégiát szorgalmaz az EU a hosszú távú gazdasági növekedés térségeként való
visszaállítása és megőrzése érdekében;
113.
úgy véli, hogy a jövőre nézve hatékonyan (oktatásra, képzésre, infrastruktúrára, kutatásra, környe
zetvédelemre stb.) felhasznált állami kiadások stabilizálhatják a gazdaságot azzal, hogy gondoskodnak az
erős és hosszú időn át tartó folyamatos növekedésről; úgy ítéli meg, hogy a minőségi és felelős állami
kiadások a magánszektor vállalkozói és innovatív potenciáljának ösztönzésével összekapcsolva a gazdasági
és társadalmi fejlődés előmozdítói lehetnek;
114.
hangsúlyozza, hogy fontos a Stabilitási és Növekedési Paktum makrogazdasági eszközei és az
Európa 2020 nemzeti reformprogramjainak eszközei közti erősebb kapcsolat megteremtése oly módon,
hogy koherens módon mutatják be őket, biztosítva ezáltal a nemzeti költségvetések fokozott összehason
líthatóságát is a különböző kategóriákba tartozó kiadások tekintetében; úgy véli, hogy a tagállamoknak saját
gazdaságpolitikájukat nemcsak nemzeti érdekű, hanem közös érdekű kérdésként is kell szemlélniük, és
szakpolitikáikat ennek megfelelően kell kialakítaniuk; emlékezteti a tagállamokat az átfogó gazdaságpolitikai
iránymutatások fokozott szerepére;
115.
ismételten kijelenti, hogy a 27 uniós tagállam és az EU költségvetésének egymással kompatibili
sabbnak kell lenniük és egymást jobban ki kell egészíteniük ahhoz, hogy az Európa 2020 stratégia hiteles
legyen; rámutat arra, hogy az EU költségvetésének fokozottabb szerepet kell játszania a források összegyűj
tése terén;
116.
úgy véli, hogy az intelligens és célzott állami beruházások jelentős fellendítő hatást érhetnek el a
hosszú távú beruházások tekintetében; javasolja az Európai Beruházási Bank (EBB) mandátumának oly
módon történő kiterjesztését, hogy eurókötvényeket bocsáthasson ki az EU stratégiai prioritásaival össz
hangban álló jelentős strukturális projektekbe való beruházás érdekében;
117.
rámutat, hogy a közös valuta csak akkor tud működni, ha a tagállamok összehangolják költségvetési
politikáikat, és megnyitják egymás előtt könyveiket; elismeri, hogy ehhez a folyamathoz a nemzeti parla
mentek közötti szorosabb együttműködésre van szükség;
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118.
felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Eurostat segítségével erősítse meg a tagállami költség
vetések kiadásainak összehasonlíthatóságát annak érdekében, hogy megállapítható legyen a végrehajtás alatt
álló politikák kiegészítő jellege és következetessége;
119.
úgy ítéli meg, hogy az Uniónak és a tagállamoknak olyan fiskális elvek bevezetésén kellene dolgoz
nia, amelyek nem ösztönzik tovább az eladósodást az állami és a magánszektorban, valamint a rövid távon
történő javadalmazást a magánszektorban, és amelyek adott esetben a tisztességes munkára és a környe
zetvédelemre vonatkozó szempontokon alapuló bonus/malus-mechanizmusokat tartalmazhatnak;
120.
megállapítja, hogy a pénzügyi, gazdasági és társadalmi válságból, illetve az állami adósságválságból
való kilábalás hosszadalmas folyamat lesz, amelyet megfelelően kell megtervezni és levezényelni, biztosítva a
kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést; elismeri, hogy a növekedés, a méltányosság és a pénzügyi stabi
litás terén néha kompromisszumokra van szükség, és ezek a kompromisszumok politikai döntést igényel
nek; felkéri az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő a pénzügyi fejlesztésre irányuló javaslatokat, amelyek
figyelembe veszik ezeket a célkitűzéseket, különös tekintettel az Európa 2020 stratégiára, és fejtse ki azokat
a kompromisszumokat, amelyek politikai döntés tárgyát képezhetik; azt kívánja, hogy az Európai Unió
ennek alapján a pénzügyi piacok reformja által érintett felekkel (bankok, befektetők, betétesek, szociális
partnerek) folytatott konzultációt követően mozdítsa elő a vitát és tegye lehetővé a politikák összehason
lítását; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy vonja be az Európai Parlamentet szorosabban ebbe a folya
matba, különösen az EU 2020 stratégia tervezésébe és későbbi végrehajtásába;
121.
arra sürget, hogy az Unió vértezze fel magát jobban a gazdaságpolitikai irányításhoz szükséges,
kontraciklikus eszközökkel;
122.
úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés biztosítja az ebben a szakaszban szükséges összes eszközt az
Unió valódi gazdasági irányításához, valamint a tagállamok államháztartásának állapotára irányuló hatéko
nyabb felügyelethez;
Belső piac
123.
hangsúlyozza az Európai Parlament által 2010. május 20-án elfogadott, Mario Monti és Louis Grech
nevéhez fűződő jelentésekben szereplő azon felhívást, amely átfogóbb megközelítést sürget az egységes piac
tekintetében, mind a stratégia, mind annak megítélése szempontjából, annak hatékonyabbá tétele és a
közvélemény bizalmának helyreállítása érdekében; hangsúlyozza az egységes piacról szóló jogszabályra
(„Single Market Act”) irányuló, jogalkotási és nem jogalkotási javaslatokból álló kezdeményezés jelentőségét
az egységes piac megerősítése és korszerűsítése, a digitális piac kiteljesítése és a fennmaradó akadályok
megoldása és felszámolása érdekében;
124.
alapvetőnek tartja, hogy az egységes piacról szóló jogszabály tartalmazzon a szociális és fogyasz
tóvédelemre vonatkozó ambiciózus menetrendet a szociális záradékoknak a belső piaccal kapcsolatos vala
mennyi jogszabályba történő beillesztésével, továbbá az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló
szabályozást, a munkavállalók jogainak megerősítésére irányuló jogalkotási menetrendet, a polgárok napi
életére kedvező hatást gyakorló, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos nagyra törő jogalkotási csomagot,
valamint fokozottabb adóügyi koordinációt a társaságiadó-alap és a héakulcsok összehangolása révén;
125.
megjegyzi, hogy a belső piac az európai integráció gerinceként és a fenntartható jólét EU-ban való
megteremtésének alapjaként mindenkinek a támogatását igényli;
126.
rámutat arra, hogy a belső piac az európai növekedés egyik fő mozgatórugója; hangsúlyozza, hogy
az EU 2020 stratégiának a növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó konkrét programként kell szolgálnia a
gazdasági válsággal való szembenézés és a belső piac erősítése érdekében;
127.
álláspontja szerint az egyes országok által tett kezdeményezések nem lehetnek eredményesek az
uniós szintű összehangolt fellépés nélkül, ami alapvető fontosságúvá teszi, hogy az Európai Unió erős és
egységes hangon szólaljon meg és közös fellépéseket valósítson meg; kulcsfontossággal bír az európai
szociális gazdasági modell alapját képező szolidaritás, valamint a nemzeti válaszok összehangolása az
egyes tagállamok által rövid távon tett protekcionista intézkedések elkerülése érdekében; aggodalmát fejezi
ki amiatt, hogy a gazdasági protekcionizmus nemzeti szinten történő újjáéledése nagy valószínűséggel az
egységes piac szétszabdaltságát és a versenyképesség csökkenését eredményezné, ezért ezt el kell kerülni;
aggodalommal tölti el, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságot több tagállamban ürügyként hasz
nálhatják fel protekcionista intézkedések újbóli bevezetéséhez, miközben a visszaesés éppen közös védelmi
mechanizmusokat tenne szükségessé;

C 70 E/32

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010. október 20., szerda

128.
úgy gondolja, hogy a belső piac fejlődését nem a legkisebb közös nevezőre kellene alapozni; ezért
sürgeti a Bizottságot, hogy álljon az ügy élére és terjesszen elő határozott javaslatokat; ösztönzi a tagálla
mokat, hogy használják a megerősített együttműködés módszerét az olyan területeken, ahol 27 tagállam
megállapodása nem valósítható meg; a többi ország bármilyen későbbi stádiumban is szabadon csatlakoz
hatna ezekhez az élenjáró kezdeményezésekhez;
129.
óva int attól az elképzeléstől, amely szerint az európai gazdaság a világ minél több országával –
köztük mai fő kereskedelmi partnerünkkel, az USA-val, valamint a feltörekvő gazdaságokkal, mint például
Kínával, Indiával és Brazíliával – folytatott szabad és tisztességes kereskedelem nélkül is fejlődhet és növe
kedhet valamilyen módon; úgy véli, hogy az Európai Uniónak saját erejére is kell támaszkodnia belső
piacának kihasználása révén, tekintettel arra, hogy növekedése alapvetően a belső kereslethez is kapcsolódik;
130.
hangsúlyozza, hogy a globalizáció korszakában Európában a munkahelyteremtés és az új techno
lógiák terén megvalósuló innováció érdekében ki kell aknázni a belső üzleti piacban rejlő lehetőségeket;
131.
úgy véli, hogy a hatékony belső piac létrehozása érdekében a Bizottságnak világosan meg kell
állapítania a politikai prioritásokat az egységes piacról szóló jogszabály elfogadása révén, amely egyaránt
magában foglalna jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéseket, amelyek célja egy rendkívül verseny
képes, szociális piacgazdaság létrehozása lenne;
132.
elismeri, hogy az Európai Unión belül a belső piac kiépítése az adók, nevezetesen a társasági adók
bizonyos fokú összehangolása és a szociális védelem elemeinek meghatározása nélkül egyfajta túlzott
versenyt alakított ki a más tagállamokból adófizetőket elcsábítani igyekvő tagállamok között; megjegyzi
azonban, hogy a belső piac egyik nagy előnye a mobilitás előtt húzódó akadályok felszámolása, az intéz
ményi szabályozás harmonizálása, ami elősegíti a kulturális megértést, az integrációt, a gazdasági növekedést
és az európai szolidaritást;
133.
javasolja, hogy a Bizottság végezzen független vizsgálatot, amely megállapítja az egységes piaccal
kapcsolatos elégedetlenség és frusztráció 20 legfontosabb okát, amelyekbe naponta beleütköznek a polgárok,
különösen az e-kereskedelem, a határokon átnyúló egészségügyi ellátás, valamint a szakképzettségek
kölcsönös elismerése terén;
134.
felszólítja a tagállamokat, hogy fogadják végre el a jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos korre
lációs táblázatokat annak érdekében, hogy a jogalkotás terén jelentkező hiányosságok átláthatóbbak legye
nek;
135.
hangsúlyozza, hogy a jól működő közbeszerzési piac alapvető jelentőségű a belső piac szempont
jából; továbbra is aggódik azonban amiatt, hogy a hatóságok a szabályok összetettsége következtében még
mindig súlyos problémákkal küzdenek politikai céljaik elérése, illetve a kkv-k közbeszerzési piacokra
jutásának biztosítása tekintetében;
136.
ösztönzi a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot az alkalmazás kezdetére vonatkozó záradék
bevezetésére, amely biztosítaná, hogy az uniós belső piaci szabályok egy bizonyos időpontban automati
kusan hatályba lépjenek, ha a tagállamok nem ültették át időben azokat;
137.
úgy ítéli meg, hogy a gazdasági térség ésszerű és hatékony szabályozással való felvértezése – olyan
horderejű válság után, mint amelyet a közelmúltban megtapasztaltunk – jelentős mértékben elősegíti a
versenyképességet; úgy véli, hogy az európai hatóságok kiemelt felelősséget viselnek a reformmenetrend
fenntartásában, többek között a nemzeti politikai hatóságokkal szemben;
138.
véleménye szerint Európának a befektetések és a termelés számára ismét kedvező helyszínné, az
innováció és a növekedés tekintetében pedig globális viszonyítási ponttá kell válnia; úgy véli, hogy a
pénzügyi intézményeknek, legyenek azok állami vagy magánintézmények, minden tőlük telhetőt meg kell
tenniük annak biztosítása érdekében, hogy a pénzpiacok a reálgazdaság és a kis- és középvállalkozások
javára működjenek;
139.
kéri a Bizottságot, hogy évente értékelje a köz- és magánszféra beruházási szükségleteit és azt, hogy
e szükségletek hogyan kerülnek kielégítésre, vagy hogyan kellene kielégítésre kerülniük;

2012.3.8.

HU

2012.3.8.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70 E/33
2010. október 20., szerda

Adózás
140.
megállapítja, hogy az Unió belső piacának továbbfejlesztése érdekében összehangolt megközelítésre
van szükség mind nemzeti, mind európai uniós szinten az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem
terén bevált gyakorlati megoldások hasznosítása érdekében, ugyanakkor meg kell határozni azokat az
ösztönzőket, amelyek az adófizetőket az adók rendes megfizetésére, a tagállamok hatóságait pedig a
mindenfajta adóügyi visszaélést megelőző hatékony intézkedések elfogadására ösztönöznek;
141.
úgy véli, hogy az adócsalás szintjének csökkentése hozzájárulhatna az államháztartási hiánynak az
adók emelése nélkül és a szociális kiadások szinten tartása mellett történő csökkenéséhez; aggasztónak tartja
az adócsalás mértéke tekintetében a tagállamok között fennálló különbségek miatt kialakult belső piaci
torzulásokat; felkéri a Bizottságot, hogy készítsen hatásvizsgálatot a tagállamokban az adóelkerülés és a
feketegazdaság által okozott különböző problémák értékelésére;
142.
hangsúlyozza, hogy a fenntartható államháztartás megvalósítása nemcsak a kiadások felelősségteljes
kezelését, hanem a megfelelő és igazságos adóztatást, a nemzeti adóhatóságok által végrehajtott hatékonyabb
adóbeszedést és az adóelkerülés elleni fokozottabb küzdelmet is szükségessé teszi; elhívja a Bizottságot, hogy
javasoljon olyan intézkedéseket, amelyek támogatják a tagállamokat államháztartási egyensúlyuk visszaállí
tásában, és hogy újszerű pénzügyi források felhasználása révén finanszírozzon állami beruházásokat;
143.
megjegyzi, összhangban a Mario Monti által végzett munkával, hogy az állami bevételek növekedése
a jó gazdasági teljesítményből adódóan általában adócsökkentéshez vezetett; megjegyzi, hogy az európai
versenyképesség fokozása érdekében csökkenteni kellene a munkára rakódó adóterheket; támogatja Mario
Montinak a tagállamok képviselőit egy asztalhoz ültető adópolitikai csoport létrehozására irányuló javasla
tait, amely fontos lépés az európai országok közötti párbeszéd elősegítésében; felkéri a szakpolitikai csopor
tot, hogy mindenekelőtt egy olyan adórendszer kereteit vitassa meg, amely figyelembe veszi a környezeti
célokat és támogatja a forráshatékonyságot; üdvözli a közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló irány
elvre irányuló javaslatot a Bizottság 2011-es munkaprogramjában;
144.
elismeri, hogy a tagállamok intézményi fejlődésének és gazdasági növekedésének egyik legfőbb
mozgatórugója a szuverenitásuk, hogy megválaszthatják, miként kívánják kivetni az adókat; alapvető fontos
ságúnak tarja a munkát terhelő adók csökkentését egyrészt a legkevésbé szerencsések érdekében, másrészt
hogy lehetővé tegyék a középosztály számára a tisztességes életet munkájuk gyümölcséből;
145.
olyan adórendszer mellett foglal állást, amely lehetővé teszi a munkára rakódó adóterhek csökken
tését, továbbá bátorítja és létrehozza a foglalkoztatás, az innováció és a hosszú távú befektetések ösztönzőit;

Regionális, gazdasági és társadalmi kohézió
146.
úgy véli, hogy a kohéziós politikát az uniós gazdaságpolitika egyik pillérének kell tekinteni, amely
hozzájárul a hosszú távú uniós beruházási stratégiához;
147.
megjegyzi, hogy a kohéziós politika az európai gazdaságélénkítési csomag alapvető elemévé vált
olyan közpolitikaként, amely a válság hatásainak kezelésére és rövid távú keresletélénkítésre alkalmas,
miközben a hosszú távú növekedésbe és versenyképességbe fektet be;
148.
úgy véli, hogy a kohéziós politika hatékonysága a fellendülésnek a hosszú távú növekedéshez kötése
tekintetében annak három alapvető jellemzőjéből ered: stratégiai iránymutatásokat állapít meg a források
kiutalásának feltételeként, amelyek kötelező erejűek mind a tagállamokra, mind pedig a régiókra nézve;
mozgásteret biztosít a tagállamoknak és régióknak, hogy a helyi sajátosságokhoz igazítsák a beruházásokat;
és saját kapacitással rendelkezik a célok elérésének nyomon követésére és támogatására;
149.
aláhúzza, hogy a válság Európán belüli egyenlőtlen hatása a versenyen belüli különböző kiindulási
pontokat és az EU által kínált válságkezelő intézkedések eltérő szintű igénybevételét tükrözi, továbbá eltérő
hosszú távú kilátásokat jelent; rámutat arra, hogy a válság hatásainak eredményeképpen gyengülhet a területi
kohézió, amennyiben azt nem ellensúlyozzák olyan politikákkal, amelyek differenciált módon kezelik az
egyedi problémákat; megjegyzi, hogy a válság által leginkább sújtott országok némelyikében a kohéziós
politika az összes állami beruházás legnagyobb részét tette ki;
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150.
úgy véli, hogy a válságot követő stratégia abban az esetben lesz hatékonyabb, ha a térségek és a
városok is részt vesznek a megvalósításában; a többszintű irányítás nagyobb politikai mozgásteret biztosít,
ami lehetővé az uniós gazdasági fellendülés hatékonyabb elmozdítását, mivel az európai kormányzás regi
onális és helyi szintje képes arra, hogy az európai általános stratégiai célokat saját területi sajátosságai szerint
ültesse át és kiaknázza a rendelkezésre álló politikai eszközöket, valamint a partnerek, azaz a vállalkozások,
a tudományos élet és a civil társadalom lelkesedését;
151.
rámutat arra, hogy napjainkban számos politikai eszköz létezik a kormányzás helyi és regionális
szintjén; mind az innováció, amely képes termelékenységnövekedést teremteni, mind pedig az ágazatok
környezetbarátabbá tétele, amely új keresletet és új piacokat teremthet, regionális és helyi irányultságot,
valamint a beruházási és növekedési politikákkal kapcsolatos területi beágyazottságú integrált megközelítést
követel meg; valamely régió, város, település vagy vidéki térség is nyújthat akár olyan helyszínt, ahol
valamennyi partner összehozható, és rendelkezésre áll minden elem a megoldások megtalálásához;
152.
ezért aggályát fejezi ki a közösségek hatalommal való felruházása terén tett előrelépések hiánya
miatt, hiszen a helyi és vidéki közösségek lehetőségeket biztosítanak a gazdaság, a foglalkoztatás és a
közösségépítés terén, továbbá a szóban forgó közösségek számára nyújtott támogatás egyúttal a kirekesztés
csökkentését is lehetővé teszi a közösség összetartásának megerősítésén, és ily módon abszorpciós képes
ségének fokozásán keresztül;
153.
rámutat, hogy mivel a régiók a továbbiakban is egyre fontosabb szerepet töltenek be az EU
gazdasági menetrendjének előmozdításában, a helyi hitelezési szükségleteket meg kell erősíteni, ami erős
regionális bankokon keresztül ösztönözhető; megjegyzi, hogy a pénzügyi szolgáltatások ágazatának szabá
lyozásakor figyelembe kell venni a vállalkozói kedv és a kkv-kkal kapcsolatos finanszírozás ösztönzésének
szükségességét, valamint azt, hogy a kohéziós politikában a kkv-k pénzügyi támogatásának a kockázatitőkefinanszírozás irányába kell elmozdulnia, amely lehetővé tenné a banki ágazat nagyobb szerepvállalását és a
strukturális alapok hatékonyabb felhasználását;
154.
sürgeti a jelenlegi kohéziós politika struktúrájának további reformját annak érdekében, hogy a
források gyorsabban és hatékonyabban juthassanak el a tagállamokhoz, a régiókhoz és a városokhoz;
rámutat arra, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség, és hogy a Bizottságnak ezt figyelembe kell vennie
a jövőbeli kohéziós politika kialakításakor;
155.
elengedhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió valamennyi, kohéziós politika által támogatott
hosszú távú beruházási stratégiáját a versenyképességben, az innovációban, a munkahelyteremtésben és
környezetbarát növekedésben, valamint az európai szintű, különösen a régi és új tagállamok közötti gazda
sági, társadalmi és területi kohézió javulásában megnyilvánuló eredményhez kössék;

EU 2020
156.
sürgeti, hogy az EU 2020 stratégia tűzzön ki az EU mint versenyképes, szociális, fenntartható, az
embereket és a környezetvédelmet a döntéshozatal középpontjába állító Unió jövőjével kapcsolatos széle
sebb politikai elképzelést;
157.
úgy véli, hogy e célok elérése érdekében ideje szorosabban összehangolni a makrogazdasági poli
tikákat, aminek elsődleges célja az Unió növekedési potenciáljának fokozása és ami olyan befogadó és
fenntartható fejlődésre összpontosul, amely nélkül egyetlen problémánk sem megoldható; úgy véli, hogy
az új EU 2020 stratégiának is e célkitűzésre kellene irányulnia;
158.
elismeri, hogy annak elkerülése érdekében, hogy az euró válságára adott válaszlépések elhúzódó
gazdasági pangást idézzenek elő, az Uniónak stratégiát kell megvalósítania a fenntartható gazdasági növe
kedés felgyorsítására, ugyanakkor reformokat is végre kell végrehajtania a versenyképesség helyreállítása és
javítása érdekében;
159.
tudomásul veszi a foglalkoztatottsági arányra, a kutatás és fejlesztésre, az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentésére, a képzettségi szintek emelésére és a szociális felzárkóztatásra vonatkozó öt
fő célt, amelyet az Európai Tanács tűzött ki; hangsúlyozza, hogy ezeket a fő célokat egy olyan, a fenn
tartható fejlődésre vonatkozó összefüggő és koherens stratégia keretében kell megfogalmazni, amely ötvözné
a gazdaság-, szociál- és környezetpolitikai tennivalókat;
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160.
úgy véli, hogy az oktatást az Unió gazdasági stratégiájának középpontjába kell helyezni, azzal a
céllal, hogy javítsák az oktatás és képzés valamennyi szintjének általános minőségét az EU-ban azzal,
összekapcsolják a kiválóságot és az igazságosságot, és megreformálják az oktatási modellt; úgy ítéli meg,
hogy az Uniónak az oktatást a közjavak egyikének kellene tekintenie, miközben beruházásokra van szükség
az oktatási rendszer valamennyi ágában, az oktatás minőségének terén és annak érdekében, hogy minél több
személyek számára elérhető legyen a felsőoktatás; javasolja, hogy hozzanak létre olyan európai szintű,
állandó és integráló, egész életen át tartó képzési rendszert, amely szélesebb körben elérhetővé teszi az
oktatás és képzés mobilitását szolgáló Erasmus és Leonardo programokat; rámutat arra, hogy sürgősen
növeljék a befektetések szintjét a K+F terén, különös tekintettel a hetedik keretprogram félidős értékelésére
és az EU következő pénzügyi tervére;
161.
megjegyzi, hogy a fiatalok munkanélküliségének kezelését és a képzettségek piaci igényekkel történő
hatékony összehangolását központi kérdésnek kell tekinteni; úgy véli, hogy az oktatásban fejleszteni kell a
köz- és magánszféra partnerségét és a csereprogramokban és szakmai gyakorlatokon részt vevő diákok és
kutatók határokon átnyúló mobilitását fel kell használni az európai felsőoktatási intézmények nemzetközi
vonzerejének növelésére, ugyanakkor a GDP 3 %-ának K+F-re történő fordítására vonatkozó célkitűzés
fenntartása a kutatáson és a felsőoktatáson keresztül fellendíti az innovációt;
162.
úgy véli, hogy az EU 2020 stratégiának a Bizottság által javasolt formában az egységes piac
bürokratikus jellegének csökkentésére kell koncentrálnia azáltal, hogy 2012-re 25 %-kal csökkenti a vállal
kozásokat érintő adminisztratív terheket, illetve az internet hatékonyabb használata révén, amely az új
munkahelyeket és szolgáltatásokat életre hívó, az egész Unióra kiterjedő „e-piac” gerincét képezi;
163.
úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia irányítási struktúráját meg kell erősíteni annak biztosítására,
hogy célkitűzése megvalósuljon; úgy véli, hogy szélesebb körben kell alkalmazni kötelező intézkedéseket
azért, hogy sikeressé tegyék az új stratégiát ahelyett, hogy folyamatosan a koordináció nyílt módszerét
használnák a gazdaságpolitika terén; sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy terjesszenek elő olyan
gazdaságélénkítési stratégiát, amely elsősorban uniós eszközökön alapul, és nem nagyrészt kormányközi
kezdeményezéseken;
164.
tudatában van annak, hogy a jó kormányzás vagy a gazdasági kormányzás önmagában nem
elegendő ahhoz, hogy biztosítsa az Európai Unió számára a válsággal és a globális versennyel való szem
benézéshez szükséges növekedési stratégiát; mindazonáltal meggyőződése, hogy a gazdasági és monetáris
unió (GMU) az elmúlt tíz évben – az euró sajátos keretében – bebizonyította a stratégia feltételen szük
ségességét;
165.
hangsúlyozza, hogy az EU 2020 stratégiának az Unióban lévő szegénység felére csökkentésére
irányuló célkitűzést kellene tartalmaznia, és rámutat arra, hogy a nők, különösen az idősebb nők, női
migránsok és a gyermeküket egyedül nevelő nők és gondozók teszik ki azon európaiak többségét, akik
jelenleg szegénységben élnek, vagy akiket szegénység fenyeget; ezenkívül álláspontja szerint be kell vezetni
az életpálya esély fogalmát, mivel a szülők szegénysége közvetlenül hatással van a gyermek életére, fejlő
désére és jövőjére;
166.
nagyratörő hosszú távú stratégia kidolgozását sürgeti a szegénység felszámolására, azzal a céllal,
hogy csökkentsék az egyenlőtlenségeket és a társadalmi kirekesztést, messze mutató célkitűzéseket megálla
pítva a szegénység és az aktív keresők szegénységének csökkentésére; a szubszidiaritás elvének, a különböző
gyakorlatoknak, a kollektív tárgyalásoknak és a tagállamok nemzeti jogának figyelembe vételével javasolja
egy uniós keretpolitika bevezetését a minimáljövedelmi rendszerekre vonatkozóan az egyes tagállamokban
tapasztalható életszínvonalnak megfelelő európai kritériumok alapján; gyermekek után járó támogatást is kér
a szegénység, az egyenlőtlenségek és a társadalmi kirekesztés csökkentése érdekében;
167.
úgy véli, hogy a tagállamoknak stabilitási és növekedési programjuk (EU 2020) elfogadását megelő
zően vitát kellene szervezniük saját parlamentjükben;
Innováció
168.
megjegyzi, hogy a Bizottság innovációs eredménytáblája azt mutatja, hogy Európa továbbra is
messze le van maradva Japántól és az Egyesült Államoktól a kutatás és az innováció tekintetében;
169.
úgy véli, hogy a kis- és középvállalkozások finanszírozásán túl az Európai Uniónak tevőleges és
koordinált megközelítést kell követnie a kutatás és innováció finanszírozása terén, és élen kell járnia az új
foglalkoztatási szektorokban és a magánberuházások számára vonzó környezet megteremtése terén;
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170.
megállapítja, hogy az EU energiabiztonságának növeléseként az energiahatékony gazdaságra való
átállásnak az Európai Bizottság és a tagállamok egyik prioritását kell képeznie; úgy ítéli meg, hogy az EUnak ösztönöznie kellene a megújuló forrásokból származó energiatermeléssel kapcsolatos innovációt, hang
súlyt fektetve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású helyi forrásokra;
171.
úgy ítéli meg, hogy az energiahálózatok összekapcsolásai elengedhetetlenek az energiaágazat belső
piacának működéséhez, valamint a megújuló forrásokból származó energia szélesebb körű előállításához;
hangsúlyozza az intelligens hálózat kifejlesztésének fontosságát;
172.
rámutat arra, hogy a megújuló és energiahatékony technológiák fejlesztésének a kkv-kra kell épül
nie; megállapítja, hogy elengedhetetlen fontosságú az energiahatékonyság és a megújuló energia felhaszná
lásával kapcsolatos innováció ösztönzését célzó pénzügyi eszközök létrehozása;
173.
úgy véli, hogy az ingatlanállomány és a tömegközlekedés felújításába történő beruházásokat
kiemelten kell kezelni az energiaköltségek csökkentése és az energiaszegénység leküzdése, valamint egy
kedvező körforgás beindítása céljából;
174.
szót emel a zöld gazdaságra történő tisztességes és méltányos, fokozatos átállás mellett; úgy véli,
hogy a munkavállalók képzésének és az új technológiákkal kapcsolatos szaktudásának javításával előre fel
kell készülni az átállás miatti elbocsátásokra; megjegyzi, hogy az üzemanyaghiány jelentős és egyre növekvő
probléma;
175.
felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki és javasoljon olyan mechanizmusokat, amelyek kere
tében a kkv-knak és az innováció más előmozdítóinak kockázatmérséklő finanszírozást ajánlanak fel a közés magánszféra közötti partnerségekben magántőke-befektetési alapokkal, ahol az Európai Beruházási
Banktól érkező pénzt és a tagállamok állami forrásait az Európai Beruházási Alap kockázati garancia
mechanizmusának támogatásával a magántőke-befektetési alapon keresztül osztják el, ami lehetővé teszi,
hogy a projektek a befektetéseknek akár 80 %-át is magánforrásból teremtsék elő;
176.
támogatja a jövőbeli fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen, Unió-szerte megvalósított innovációs
projektek finanszírozását szolgáló pénzügyi intézmények létrehozását;
177.
sürgeti a Bizottságot, hogy például az egységes uniós szabadalom bevezetésével törekedjen az
adminisztratív akadályok megszüntetésére és az innováció feltételeinek javítására; megállapítja, hogy a
versenyképesség fokozására és a fenntartható gazdaság kialakítására irányuló, nemes célú programok sajnos
nem működnek megfelelően, mivel eltántorítja a kkv-kat, egyetemeket és multinacionális cégeket az európai
programokban való részvételtől;
178.
megjegyzi, hogy a monetáris politikai intézkedések nem helyettesíthetik a szerkezeti reformokat,
amely utóbbiak feladata, hogy kezeljék az európai gazdaság mögöttes gyengeségeit, azaz a rohamosan
növekvő adósságokat és költségvetési hiányokat, a népesség elöregedését, az infláció emelkedésének és a
defláció előrehaladásának valószínűségét, az infláció erősen valószínűsíthető újabb emelkedését, az éghajlat
változással kapcsolatos politikák – különösen az új célértékek és előírások körüli bizonytalanságok – miatt
az ipari szektort érintő kockázatokat, az alacsony termelékenységet és a versenyképesség hiányát; nagyobb
fokú hatékonyságot sürget a közpénzek felhasználása terén, mind európai, mind nemzeti szinten; úgy véli,
hogy a koordinált politikák és célok elfogadásakor figyelembe kell venni a válság időpontjában és intenzi
tásában tapasztalható különbségeket, valamint az egyes tagállamok eltérő előzetes fiskális és monetáris
álláspontjait; úgy véli, hogy ezeknek az erőfeszítéseknek a nemzetgazdaságok gyorsabb valós konvergenci
ájához kell vezetniük;
179.
úgy véli, hogy a sikeres európai stratégiának az innovációt, az oktatást és a munkaerő-foglalkoz
tathatóságot serkentő hatékony és eredményes adópolitikán kell alapulnia, mert ez a termelékenység, a
foglalkoztatás és a növekedés fenntartható módon történő előmozdításának egyetlen útja;
180.
rámutat arra, hogy az éghajlatváltozás és az erőforrások szűkössége kérdésének kezelése, valamint a
biológiai sokszínűség megszűnésének megállítása a jövőbeli európai gazdasági növekedés keretfeltételei;
megjegyzi, hogy ennek a növekedésnek ezért a gazdasági növekedés erőforrás-felhasználástól való függetle
nítésén, környezetbarát innovációkon és ökológiai szempontból fenntartható gazdasági fejlődésen kell
alapulnia;
181.
üdvözli az Európai Tanács által 2007-ben elfogadott stratégiát, melynek célja az EU energiafügget
lenségének fokozása, és konkrét kötelezettségvállalások meghatározása az éghajlatváltozás elleni küzdelem
terén; úgy véli, hogy a válság még inkább kiemelte e stratégia jelentőségét; úgy gondolja ugyanakkor, hogy a
stratégia sikere érdekében a belső piac szabályozására irányuló intézkedéseken túl nagyra törőbb uniós
fellépésre van szükség;
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Foglalkoztatás
182.
úgy véli, hogy az Európai Unió előtt álló egyik legfőbb kihívás versenyképességének fenntartása,
növekedésének fokozása és a munkanélküliség magas szintje elleni küzdelem;
183.
megismétli, hogy az EU 2020 stratégiában kiemelten fontos szerepet kell kapnia a magas szín
vonalú foglalkoztatásnak, valamint hogy a foglalkoztatottsági mutatók javítása érdekében erőteljesebb hang
súlyt kell helyezni a jól működő munkaerőpiacokra és a szociális körülményekre; ezért új ütemterv elké
szítésére szólít fel a tisztességes munka támogatása, a munkavállalók jogainak egész Európában való bizto
sítása és a munkakörülmények javítása érdekében;
184.
úgy véli, hogy az új stratégiának jobban ki kell domborítania a tisztességes munkát, ideértve a be
nem jelentett munka elleni küzdelmet, továbbá annak garantálását, hogy a munkaerőpiacról jelenleg kiszo
rultak munkához juthassanak;
185.
úgy véli, hogy az új stratégiának ösztönöznie kell az olyan munkaerőpiacokat, amelyek a munka
vállalókat jobban ösztönzik, és jobb körülményeket biztosítanak nekik, ugyanakkor a munkaadókat is arra
ösztönzik, hogy új munkaerőt alkalmazzanak és a meglévő alkalmazottakat ne bocsássák el;
186.
rámutat annak fontosságára, hogy globális dimenzióban vizsgálják Európa csökkenő versenyképes
ségét; ismervén a hosszú távra előrevetített munkaerőhiányt, fontos, hogy a válságnál messzebbre lássunk és
a tudás migrációját, valamint az európai „agyelszívás” megelőzését lehetővé tevő európai terveket dolgoz
zunk ki;
187.
úgy véli, hogy annál is inkább határozott és kemény fellépésre van szükség a foglalkoztatás tekin
tetében, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gazdasági fellendülést az Unióban nem kíséri fenntartható
munkahelyteremtés;
188.
sürgeti az Uniót, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységeivel párhuzamosan hozzon
intézkedéseket a szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdésére, valamint az EU-n belül a munkavállalók
számára hatékonyan működő belső piac biztosítására, hogy a válság ne mélyítse el az egyenlőtlenségeket;
189.
felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot a 75 %-os férfi és női foglalkoztatás elérésére 2020-ra a
munkaerőpiac szegmentálódásának csökkentésével, valamint a munka, a gondozási feladatok és a családi élet
összeegyeztetésére irányuló erőfeszítések fokozásával;
190.
úgy véli, hogy a munkahelyteremtés támogatására irányuló erőfeszítéseknek a fiatalok foglalkozta
tására kell összpontosítaniuk, amihez pedig a reálgazdaság igényeinek megfelelő készségek fiatalok általi
elsajátítását célzó, a nemek szempontjaira érzékeny programok folytatására van szükség;
191.
hangsúlyozza, hogy befogadó és kompetitív munkaerőpiacot kell kialakítani, amely nagyobb rugal
masságot tesz lehetővé a munkaadók számára, ugyanakkor munkanélküli segélyt biztosít, és leépítések
esetén tevőleges segítséget kínál az újbóli elhelyezkedésben;
192.
úgy ítéli meg, hogy miközben az oktatásnak tagállami hatáskörben kell maradnia, uniós befekteté
sekre és a szakképesítések uniós szintű elismerésére van szükség az oktatási rendszer valamennyi ágában, az
oktatás minőségének terén és annak érdekében, hogy minél több személy számára elérhető legyen a felső
oktatás; javasolja, hogy hozzák létre az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó iránymutatások európai
szintű, állandó és integráló rendszerét, amely szélesebb körben elérhetővé teszi az oktatás és képzés mobi
litását szolgáló uniós Erasmus és Leonardo programokat;
193.
emlékeztet arra, hogy a foglalkoztatás a gazdaság egyik fő tényezője, mivel hozzájárul a vásárlóe
rőhöz; úgy véli, hogy az Európai Uniónak a teljes, minőségi foglalkoztatást kell célul kitűznie, és hogy a
belső piac fenntartható működésének feltétele a tisztességes és innovációt ösztönző munkaerőpiac;
194.
sürgeti a tagállamokat, hogy a munkaerőpiachoz kapcsolódó politikai intézkedéseken keresztül
foglalkozzanak a munkanélküliség ciklikus és hosszú távú dimenzióival;
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195.
úgy véli, hogy Európának szilárd növekedésre van szüksége, hogy fenntartsa szociális rendszerét,
amely hozzájárul az európai szociális piacgazdaság versenyképességéhez;
196.
megállapítja, hogy fontos elősegíteni a mobilitást, amely egyúttal megkönnyíti a vállalatok számára
az általuk igényelt szakértelem felkutatását, az egységes piac számára pedig – válság idején is – annak jobb
működését; megjegyzi, hogy a munkavállalók mobilitásának együtt kell járnia a munkakörülmények javu
lásával;

Új munkahelyek teremtése a kkv-k előmozdítása révén
197.
megjegyzi, hogy a kkv-k és a vállalkozók jelentős szerepet játszanak valamennyi gazdaságban,
valamint a foglalkoztatás és a jövedelem legfontosabb hajtóerejét, illetve az innováció és a növekedés
motorját képezik; úgy véli, hogy a kkv-k döntő szerepet játszanak a jövőbeli fejlődés, a növekedés és a
jólét szempontjából az EU-ban, és hogy az EU globális versenyképessége erősíthető azzal, ha a kkv-k
prioritást kapnak;
198.
úgy véli, itt az ideje a jövőbe tekinteni és levonni a múlt tapasztalatait, és ezáltal idővel olyan
strukturális változásokat elérni, amelyek saját kkv-inkat versenyképesebbé teszik, és felkészítik őket az olyan
további nyomással való szembenézésre, amely a globalizálódott környezetből és a versenytársaink azon
képességéből ered, hogy betörjenek az egyre innovatívabb piacokra, és amely változtatások ezáltal poten
ciálisan munkahelyet biztosítanak számos kiszolgáltatottabb helyzetű munkavállaló és családjuk számára;
199.
elismeri, hogy a kkv-k jelenlegi uniós fogalommeghatározását felül kell vizsgálni, a munkavállalók
számára vonatkozó kritériumokat pedig csökkenteni kell a kkv-kra irányuló, még több célzott politika
lehetővé tétele érdekében;
200.
felismeri, hogy az ipar és a kkv-k innováció irányába való terelésével kapcsolatos törekvést nem
lehet kizárólag az általánosságban a tőkéhez való hozzáférés javításán keresztül megvalósítani, hanem azt a
finanszírozási források diverzifikálására irányuló célnak kell kiegészítenie;
201.
úgy véli, hogy a fellendülés összefüggésében különös figyelmet kell fordítani a kkv-k által a terme
lékenységben és az új javak előállításában betöltött szerepre, és ezért mechanizmusokat kell bevezetni a kkvk piacokról való kivonulása, a növekvő munkanélküliség és a törékeny gazdasági helyzet elhúzódásának
elkerülése érdekében; úgy véli, hogy ezenkívül garantálni kell az Európai Szociális Alap hatékony elosztását;
202.
úgy ítéli meg, hogy a kkv-kat motornak kell tekinteni a kohéziós alapokból finanszírozott kisbe
fektetésekben; meggyőződése, hogy ebben a tekintetben kulcsfontosságú a források kiutalása az egye
temeknek és a kkv-kkal folytatott partnerségek támogatása;
203.
elismeri, hogy az EU belső piaca segíti a termékeny üzleti környezet kialakítását az egész Unión
belül, és emellett a fogyasztóknak is előnyére válik; mindazonáltal tudatában van annak, hogy a kkv-k
számos kihívással szembesülnek belső piaci működésük során, és gyakran hatékonysági szintjük alatt
működnek; a kkv-kat – főként mikroszinten – támogatni kell ahhoz, hogy a belső piac egészében működ
hessenek, a lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférésüket pedig olyan szintre kell fejlesz
teni, ahol transzeurópai platformokat lehet létrehozni, mert a kkv-k csak ekkor tudják feltérképezni a
vállalkozási lehetőségeket, valamint feltárni azon területeket, ahol kiegészítik egymást, és végső soron így
kereshetik meg az Unión belüli piacokhoz való hozzáférés módjait;
204.
úgy véli, hogy a polgárok aktivitásának és termelékenységének megőrzése a nyugdíjba vonulást
követően többek között Európa gazdasági érdeke is, szakértelmük elvesztése pedig oly módon csökkenthető,
hogy az idősebb polgárokat – a polgári részvételükön alapuló lazább struktúrákon és hálózatokon keresztül,
valamint a gazdasági szereplőkkel és a tudományos élet szereplőivel fenntartott kapcsolataik kialakítása
révén – bevonják annak érdekében, hogy aktívak maradjanak; a kkv-k részesülhetnének leginkább az
informális struktúrák ilyen jellegű, igénybe vehető hálózatának előnyeiből, mivel a legtöbb kkv nehezen
engedheti meg magának a gazdasági világban tevékenykedő tanácsadók ilyen típusú szolgáltatásait; hang
súlyozza, hogy uniós szintű hálózat létrehozásán keresztül az idős polgároknál felgyülemlett ismereteket
terjeszteni kell mindenki javára;
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205.
felkéri az Európai Uniót, hogy támogassa saját, a munkahelyteremtésben vezető szerepet játszó kkvbázisát a hitelhez való hozzáférés elősegítése révén, oly módon, hogy támogatja a garanciarendszereket és az
új, szabványosított termékek létrehozását, amelyek lehetővé tennék a hitelek vagy saját források összegyűj
tését e vállalatok számára; arra hívja fel az Uniót, hogy hozzon létre európai uniós garanciaalapot a kkv-k
számára; felhív továbbá a meglévő finanszírozási rendszerek, különösen a CIP program értékelésére, és az az
iránti elkötelezett erőfeszítésekre, hogy az EU által támogatott hitelek legyenek hozzáférhetők a vállalko
zások számára valamennyi tagállamban, valamint, hogy fejlesszék a kkv-knak nyújtott szolgáltatásokat és a
társadalmi párbeszédstruktúrákat;
206.
felszólítja az Uniót, hogy törekedjen a kkv-k finanszírozásának kiegyensúlyozottabb összetételére;
megállapítja, hogy a kkv-k tőkepiacokon keresztül megvalósuló finanszírozásának arányát fokozni kell. A
kkv-k tőkepiacokon, kockázati tőkén, „angyal befektetőkön”, valamint az állami és a magánszféra közötti
partnerségeken keresztül történő finanszírozásának arányát fokozni és ösztönözni kell; felszólítja a Bizott
ságot és a tagállamokat, hogy jelentős mértékben egyszerűsítsék a kkv-kra háruló közbeszerzési ügyintézést,
csökkentve a bürokráciát, ami létfontosságú a kkv-k jóléte szempontjából;
207.
ösztönzi olyan szakosodott tőzsdék létrehozását, amelyek kizárólag a kkv-kat szolgálják ki, és ahová
a belépés – a sajáttőke-folyamat elősegítése érdekében – könnyen átléphető akadályokon keresztül történik;
úgy véli, hogy a kkv-knak még inkább a sajáttőkére kell összpontosítaniuk, és ennek fényében javasolja a
piac mindkét oldala – azaz a befektetők és a piac – számára a negatív adóösztönzők felszámolását;
208.
kéri az uniós tagállamokat, hogy vegyék fontolóra a kkv-kkal kapcsolatos adóztatás összehangolá
sára irányuló erőfeszítéseket; úgy véli, hogy az EU talpra állásának elősegítéséhez elengedhetetlen a kkv-k
számára határokon átnyúló finanszírozást és vállalkozási lehetőségeket biztosító belső piac megvalósítása;
209.
hangsúlyozza, hogy nagyon kívánatos lenne az ipar, az innováció és következésképpen az oktatás
közötti szerves kapcsolat létrehozása; az innovációs cégeknek – köztük a kkv-knak – a befektetések előte
rében kell lenniük európai és nemzeti szinten egyaránt; hangsúlyozza, hogy az innovatív kezdő kkv-k –
fogalommeghatározásuknál fogva – magas kockázati, illetve csődprofillal rendelkeznek, ezért teljes
egészében át kell gondolni finanszírozásukat és további tevékenységeiket; hangsúlyozza, hogy – mivel
ezek az innovatív kezdő vállalkozások vannak a legnehezebb helyzetben a bankrendszeren keresztül elérhető
finanszírozáshoz való hozzáférés szempontjából – hitelgarancia-rendszereket kell létrehozni kifejezetten
ezen szegmens számára;
210.
javasolja, hogy a Bizottság hozzon létre egy „Egy kkv – egy munkahely” projektet egy uniós szintű
új pénzügyi eszköz kialakítása révén, annak érdekében, hogy ösztönözze a kkv-k tevékenységeit az Unióban;
úgy véli, hogy meg kell valósítani a kkv-k finanszírozásának kiegyensúlyozottabb összetételét;
211.
felszólít a kisvállalkozói intézkedéscsomag dokumentumának reformjára, többek között olyan köte
lező rendelkezések révén, amelyeket valamennyi tagállamnak alkalmaznia kell, és felszólít egy új, kisvállal
kozói szociális intézkedéscsomag létrehozására, amely a válság utáni korszakban az európai szociális piac
gazdaság szükséges végrehajtása lenne;
212.
ajánlja az egyablakos ügyintézés kialakítását; az egyablakos ügyintézésre a kkv-k valamennyi admi
nisztratív kérdése esetén szükség van; úgy véli, hogy a kkv-kra háruló adminisztratív teher csökkentése óriási
jelentőséggel bír, csakúgy, mint a szociális alkotóelem kkv-vonatkozású európai jogszabályokban történő
bevezetése; úgy véli, hogy Európának kell a világ leginkább kkv-barát térségévé válnia;
Fejlesztés
213.
megjegyzi, hogy bár egyes feltörekvő és fejlődő országok a jelek szerint elkerülték a válság legrosz
szabb hatásait, a fejlődő országok 40 %-át azonban erősen sújtották a pénzügyi válság hatásai, aminek
következményeképpen becslések szerint 90 millió ember kerül majd szegénységbe;
214.
kéri, hogy a erősítsék meg újra azt a kötelezettségvállalást, hogy a tagállamok GNI-jének 0,7 %-át
fejlesztési segélyre fordítják, és felszólít további innovatív finanszírozási források felkutatására, hogy áthi
dalják a fejlődő világ zsugorodó gazdaságai miatt a finanszírozásban kialakult szakadékot;
215.
felszólítja az európai vállalatokat, különösen a multinacionális vállalatokat, hogy biztosítsák alvál
lalkozóik társadalmi felelősségvállalását a termelési láncon belül;
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Globális kormányzás
216.
elismeri a kötelező erejű hatáskörök és a globális pénzügyi és gazdasági intézmények közötti
kapcsolat hiányából adódó gyengeségeket és problémákat; üdvözli ezért az IMF és más ENSZ-intézmények
hatékonyságának, globális hatókörének és elszámoltathatóságának reformok révén történő javítására
irányuló kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy ezen intézmények feladatául tűzze ki, hogy az átfogó
gazdasági és pénzügyi ágazati koordináció és a kezdeményezések platformjává váljanak, illetve hogy adott
esetben hatáskörrel ruházza fel őket jogilag kötelező szabályok nemzetközi egyezmények formájában
történő elfogadására;
217.
úgy véli, hogy az EU globális kihívásai közé tartozik, hogy gazdasági erejét összeegyeztesse saját
jelentőségével a világban azáltal, hogy egységes álláspontot fogalmaz meg; úgy véli, hogy az EU külpolitikája
egyik kulcsfontosságú projektjének az ENSZ és az ENSZ-hez kapcsolódó intézmények reformjának kell
lennie, amelynek révén azok hiteles politikai befolyással rendelkező globális intézményekké alakulnak
olyan nemzetközi érintettségű kérdések kapcsán, mint például az éghajlatváltozás, a pénzügyi felügyelet
és szabályozás, a szegénység csökkentése, valamint a millenniumi fejlesztési célok;
218.
felszólítja az Európai Tanácsot, hogy hívja össze a G20-csoportot egy olyan csúcstalálkozóra, amely
kizárólag a globális kormányzás szükséges reformjával foglalkozna;
219.
határozottan elítéli azt a szerepet, amit adóparadicsomok játszottak az adókikerülés ösztönzésében,
az abból való haszonszerzésben, az adókijátszásban, valamint a tőkekiáramlásban; sürgeti ezért a tagálla
mokat, hogy prioritásként kezeljék az adóparadicsomok, az adókikerülés és az illegális tőkekiáramlás elleni
küzdelmet; felszólítja az EU-t, hogy fokozza fellépéseit, és haladéktalanul vezessen be konkrét intézkedéseket
– például szankciók formájában – az adóparadicsomok, az adókikerülés és az illegális tőkekiáramlás ellen;
kéri, hogy a Tanács terjesszen újra elő az adóparadicsomok bezárásának javaslatára vonatkozó tervet az
Egyesült Nemzetek és más, az Európai Uniót és annak tagállamait tömörítő nemzetközi szervezetek kere
tében;
220.
javasolja, hogy a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság irányításának és működésének javításával egyide
jűleg tegyenek erőfeszítéseket az egyéb piaci szegmensek nemzetközi kormányzási szabályainak erősítése
érdekében; javasolja, hogy a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság szabályait nemzetközi szerződések formájában
léptessék hatályba;
221.
tudomásul veszi az OECD által és a G20-csoporton belül a költségvetési irányítással kapcsolatosan
tett előrelépést, de szót emel amellett, hogy sürgős és nyomatékos fellépéssel meg kell erősíteni az OECD
együttműködést nem tanúsító joghatóságokról összeállított feketelistájának jogi és gazdasági következmé
nyeit; konkrét és gyors fellépést szorgalmaz arra vonatkozóan, hogy a költségvetési átláthatóság javítása,
valamint a csalás és adóelkerülés elleni küzdelem érdekében az automatikus, többoldalú információcsere
standard eljárássá váljon a világban;
222.
javasolja, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az Unió váljon az ILO-egyezmé
nyek közvetlen aláírójává, és hogy az ILO által eddig elfogadott valamennyi egyezményt írja alá;

Összegzés
223.
úgy véli, hogy több Európára van szükségünk; úgy ítéli meg, hogy sürgős szükség van politikai és
szellemi vezetésre az európai projekt újbóli pályára állításához; úgy véli, hogy a Bizottságnak teljes
mértékben ki kell használnia kezdeményezési jogait a megosztott hatáskörök területein, nevezetesen az
energiapolitikában, annak érdekében, hogy megerősítse az EU-t az előtte álló kihívások tekintetében; úgy
véli, hogy ki kell teljesíteni az Unió alapját képező, környezettudatos és szociális belső piaci projektet;
sürgeti, hogy az Unión belül erősítsék meg a gazdasági kormányzás mechanizmusait, különösen a jobb
vészhelyzeti irányítás és a gazdaságpolitikai koordináció szempontjából; kijelenti, hogy a pénzügyi és
felügyeleti reform ütemtervének gyorsan kell előrehaladnia, nemcsak a válság során megfigyelt hiányossá
gokkal foglalkozva, hanem egy olyan pénzügyi rendszert is ki kell alakítania, amely támogatja a reálgazda
ságot, pénzügyi stabilitáshoz vezet és gazdasági növekedést, hosszú távú befektetetéseket, munkahelyterem
tést, szociális kohéziót és a szegénység elleni küzdelmet eredményez; szükségesnek tartja az adórendszer
méltányos átalakítását, oly módon, hogy az visszatartson a túlzott tőkeáttétel kialakításától és támogassa a
társadalmi igazságosságot, a vállalkozó szellemet és az innovációt; a fenntartható szociális piacgazdaság és
az az által képviselt értékek újjáélesztésére hív fel;
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224.
a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság keretében elkötelezte magát
amellett, hogy teljesíti a megbízatásán belül lefektetett célokat az EU nemzeti parlamentjeivel együttműkö
désben, együttes ajánlások elfogadása érdekében;
*
*

*

225.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Tanács
elnökének, az eurócsoport elnökének, az Európai Központi Banknak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak,
a Régiók Bizottságának, a tagállamok kormányának és parlamentjének, valamint a szociális partnereknek.

Az Unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az
euróövezetben
P7_TA(2010)0377
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása a stabilitási keret és az Unió gazdasági
irányításának javításáról, különösen az euróövezetben, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal
(2010/2099(INI))
(2012/C 70 E/04)
Az Európai Parlament,
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,
— tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkére,
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 121., 126., 136., 138. és 352. cikkére, vala
mint az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez
csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló (12.) és az eurocsoportról szóló (14.) jegy
zőkönyvre,
— tekintettel a Bizottságnak a gazdaságpolitikai koordináció megerősítéséről szóló, 2010. május 12-i
közleményére (COM(2010)0250), és „A gazdaságpolitikai koordináció erősítése a stabilitás, a növekedés
és a munkahelyteremtés érdekében – az európai uniós gazdasági irányítás megszilárdításának eszközei”
című, 2010. június 30-i közleményére (COM(2010)0367),
— tekintettel a Bizottságnak „A tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatá
sokról: Az Európa 2020 integrált iránymutatás I. része” című, 2010. április 27-i, tanácsi ajánlásra
irányuló ajánlására (SEC(2010)0488),
— tekintettel „A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról: Az Európa 2020 integ
rált iránymutatás II. része” című tanácsi határozatra irányuló 2010. április 27-i bizottsági javaslatra
(COM(2010)0193), valamint az Európai Parlament ezzel kapcsolatos 2010. szeptember 8-i
álláspontjára (1),
— tekintettel a Bizottságnak az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés straté
giája” című, 2010. március 3-i közleményére (COM(2010)2020),
— tekintettel a Tanácsnak az európai stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i
407/2010/EU rendeletére (2),
(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0309.
(2) HL L 118., 2010.5.12., 1. o.
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— tekintettel a Tanácsnak a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus
eszköz létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK rendeletére (1),
— tekintettel a Tanácsnak a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák
felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK rendeletére (2),
— tekintettel a Tanácsnak a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és
pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK rendeletére (3),
— tekintettel a Tanácsnak az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén
követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK rende
letére (4),
— tekintettel a Tanács 2010. szeptember 7-i ülésének a gazdasági és költségvetési politikák erősebb
felügyeletét (az európai szemesztert) jóváhagyó következtetéseire,
— tekintettel a 2010. június 17-i Európai Tanács következtetéseire,
— tekintettel a Tanács 2010. május 9-i és 10-i ülésének következtetéseire,
— tekintettel az euróövezet állam- illetve kormányfőinek 2010. május 7-i nyilatkozatára,
— tekintettel az euróövezet állam- és kormányfőinek 2010. március 25-i nyilatkozatára,
— tekintettel a 2010. március 25-26-i Európai Tanács következtetéseire,
— tekintettel az euróövezet tagállamainak a Görögországnak nyújtott támogatásról szóló, 2010. április 11-i
nyilatkozatára,
— tekintettel a Tanács 2010. március 16-i ülésének következtetéseire,
— tekintettel az eurocsoportnak az euróövezeten belüli versenyképesség és makrogazdasági egyensúlyhiány
felügyeletéről szóló, 2010. március 15-i következtetéseire,
— tekintettel az eurocsoportnak az Európa 2020 stratégia rövid távú politikai prioritásaival és a gazdasági
válságból való kilábalást szolgáló stratégiákkal kapcsolatos feladatokról szóló 2010. március 15-i doku
mentumára,
— tekintettel a 2005. március 22-23-i Európai Tanács elnökségi következtetéseire,
— tekintettel a 2000. március 23–24-i Európai Tanács elnökségi következtetéseire,
— tekintettel az Európai Tanácsnak a GMU harmadik szakaszában a gazdaságpolitikai koordinációról és az
EK-Szerződés 109. és 109b. cikkéről szóló, 1997. december 13-i állásfoglalására,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

HL
HL
HL
HL

L
L
L
L

53., 2002.2.23., 1.
209., 1997.8.2., 1.
209., 1997.8.2., 6.
332., 1993.12.31.,

o.
o.
o.
7. o.
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— tekintettel az Európai Tanácsnak a stabilitási és növekedési paktumról szóló, 1997. június 17-i állás
foglalására (1),
— tekintettel az Európai Tanácsnak a növekedésről és foglalkoztatásról szóló, 1997. június 16-i állásfog
lalására (2),
— tekintettel az Európai Központi Banknak az euróövezeti gazdasági irányítás megerősítéséről szóló, 2010.
június 10-i feljegyzésére,
— tekintettel az uniós statisztikai adatok minőségéről és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogkö
réről szóló, 2010. június 17-i állásfoglalására (3),
— tekintettel a gazdaságirányításról szóló, 2010. június 16-i állásfoglalására (4),
— tekintettel az euróövezetre és az államháztartásra vonatkozó 2009-es éves beszámolóról szóló jelentésről
szóló, 2010. március 25-i állásfoglalására (5),
— tekintettel az EU 2020 stratégiáról szóló 2010. március 10-i állásfoglalására (6),
— tekintettel a tízéves GMU-ról: a gazdasági és monetáris unió első tíz évéről és jövőbeni kihívásairól szóló,
2008. november 18-i állásfoglalására (7),
— tekintettel eljárási szabályzata 42. és 48. cikkére,
— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Foglalkoztatási és
Szociális Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére
(A7-0282/2010),
A.

mivel a közelmúltbeli gazdasági fejlemények tükrében világossá vált, hogy a gazdaságpolitikai koor
dináció nem működik elég jól az Unión – és különösen az euróövezeten – belül, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés szerinti kötelezettségeik ellenére a tagállamok nem tekintik közös
érdekű ügynek és nem hangolják össze gazdaságpolitikájukat a Tanácsban, a Szerződés vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően és tiszteletben tartva a Bizottság felügyeleti eljárásban betöltött szere
pét,

B.

mivel sem a gazdasági irányítás és felügyelet jelenlegi keretei, sem a pénzügyi szolgáltatások keret
szabályozása nem tudott elegendő stabilitást és növekedést biztosítani,

C.

mivel kulcsfontosságú túllépni az euróövezet stabilizálását célzó átmeneti intézkedéseken,

D.

mivel a gazdasági koordinációt és felügyeletet meg kell erősíteni uniós szinten, a szubszidiaritás
elvének tiszteletben tartása mellett és figyelembe véve az euróövezet különleges követelményeit,
valamint a közelmúltbeli gazdasági válság alapján levonandó következtetéseket, anélkül, hogy ez
sértené az Európai Unió integritását, és annak igényével, hogy biztosítsák a tagállamok számára az
egyenlő bánásmódot,

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

HL C 236., 1997.8.2., 1. o.
HL C 236., 1997.8.2., 3. o.
Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0230.
Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0224.
Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0072.
Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0053.
HL C 16E., 2010.1.22., 8. o.
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E.

mivel meg kell erősíteni a gazdasági együttműködést az Unióban, mivel az Unió gazdasági stabilitása
egy-egy tagország gazdasági helyzetén múlhat, mivel a belső piacon valamennyi tagország egymástól
való gazdasági függése igen jelentős, és mivel fel kell készülni az euróövezet bővítésére,

F.

mivel, amennyire lehetséges, mind a 27 tagállamnak maximálisan követnie kellene a gazdasági
irányításra vonatkozó javaslatokat, elismerve azt, hogy az euroövezethez nem tartozó tagállamok
számára ez részben önkéntes eljárás lesz,

G.

mivel a Lisszaboni Szerződés a korábbi „közösségi módszert” kiigazítva és megerősítve „uniós
módszerré” alakítja, amelynek lényege az alábbi:
— az Európai Tanács meghatározza az általános politikai irányokat és prioritásokat,
— a Bizottság előmozdítja az Unió általános érdekeit, és ennek érdekében megteszi a megfelelő
kezdeményezéseket,
— az Európai Parlament és a Tanács közösen ellátják a jogalkotási és költségvetési feladatokat a
Bizottság javaslatai alapján,

H.

mivel az új, megerősített gazdasági irányításnak teljes mértékben magában kell foglalnia és meg kell
erősítenie a szolidaritás uniós elvét, mint az euróövezet reakcióképességének előfeltételét aszimmet
rikus megrázkódtatások és spekulatív támadások esetén,

I.

mivel a jelenlegi gazdasági válság az Unióban egy eredetileg likviditási válságként jelentkező hitel
válság, amelyet hosszú távon nem lehet a már erősen eladósodott országoknak nyújtott további
hitelek és a költségvetési konszolidációra vonatkozó tervek felgyorsításának együttesével megoldani,

J.

mivel a foglalkoztatási politikák makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével központi szerepet
játszanak az európai szociális piacgazdaság növekedésének és versenyképességének ösztönzésében,
valamint a társadalmi integrációban és a bevételek újraelosztásában,

K.

mivel a Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) szerepét az EUMSz. értelmében tiszteletben kell
tartani,

L.

mivel az EKB teljes függetlensége szükséges feltétele az euró stabilitásának, az alacsony inflációnak és
a gazdasági növekedés és foglalkoztatás számára kedvező pénzügyi feltételeknek,

M.

mivel több figyelmet kell szentelni a rejtett kötelezettségeknek és a mérlegen kívüli intézkedéseknek,
amelyek közép- és hosszú távon növelhetik az államadósságot és csökkenthetik az átláthatóságot,

N.

mivel a politikai döntéshozóknak összehangolt módon azonosítaniuk kell és le kell küzdeniük az
uniós gazdaságok előtt álló közös gazdasági és társadalmi kihívásokat,

O.

mivel a szociális partnerek nemzeti és európai szinten történő fokozott bevonása hozzájárulhat az
erősebb tulajdonosi szerephez a gazdasági irányítás megvalósítása és az egész Európa 2020 stratégia
során,

P.

mivel létre kell hozni egy állandó válságkezelő mechanizmust, beleértve az adósságok átütemezésére,
illetve a rendezett csődeljárásokra vonatkozó eljárásokat, a pénzügyi stabilitás megóvása érdekében
egy állam- és magánadósságot érintő válság esetén, mindamellett védve az EKB függetlenségét,
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Q.

mivel a Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) jelenlegi szabályai – többek között a rossz végrehajtás
miatt – nem tudták biztosítani a költségvetési politikák és tágabban a makroökonómiai politikák
megalapozottságát; mivel szükség van az EU költségvetési és makroökonómiai kereteinek a megelőző
intézkedések, szankciók és ösztönzők szigorúbb, szabályokon alapuló alkalmazásán keresztül történő
megerősítésére,

R.

mivel a túlzott mértékben eladósodott országok számára szükségszerű az államháztartási egyensúly
elérése, amely azonban önmagában nem fogja megoldani az euróövezet és tágabban az Unió
országai közötti gazdasági egyenlőtlenségek problémáját,

S.

mivel a világméretű versenyben értékes eszköznek számító európai szociális modellt meggyengítette a
tagállamok gazdasági versenyképessége közötti különbség,

T.

mivel a munka, a tudás, a tőke és az innováció, és kisebb mértékben a munka vándorlása bizonyos
régiókba irányul, az EU pénzügyi szolidaritási mechanizmusait tovább kell fejleszteni, az Európa
2020 stratégia különösen a kutatásra és fejlesztésre, a képzésre, illetve az oktatás területén meglévő
együttműködő kezdeményezésekre irányuló célkitűzéseivel összhangban; továbbá zöld és alacsony
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósítására összpontosítva, amely az innováció, a területi és
társadalmi kohézió és a gazdasági növekedés ösztönzésére irányul,

U.

mivel az Uniónak kiélezett versennyel kell szembenéznie a feltörekvő gazdaságok részéről, a stabil
államháztartás nélkülözhetetlen a lehetőségek megteremtése, az új innovációk és a gazdasági növe
kedés ösztönzése, illetve ezeken keresztül a tudásalapú európai társadalom megteremtése érdekében,

V.

mivel a költségvetési konszolidációra valószínűleg a közszolgáltatások és a szociális védelem kárára
kerül majd sor,

W.

mivel a gazdasági és társadalmi stabilitás, a hosszú távú költségvetési konszolidáció és a jólét
előfeltétele a gazdasági növekedés és a fenntartható államháztartás,

X.

mivel számos tagállam költségvetési politikája gyakran ciklikus volt, és az SNP országspecifikus
középtávú célkitűzéseit ritkán tartották be szigorúan, illetve valósították meg,

Y.

mivel a foglalkoztatási politikák kulcsszerepet játszanak a munkaerőigényes növekedés biztosításában
és az európai gazdaság versenyképességében, különös tekintettel a népesség elöregedésére,

Z.

mivel a belső piac megvalósítása, amelyet a Monti-jelentés (1) is ösztönöz, elengedhetetlen a pontos
európai gazdaságirányítás érdekében,

AA.

mivel a fenntarthatatlan pénzögyi helyzet és az egyes tagállamok túlzott aggregát (állami és magán-)
adóssága hatással lehetne az Unió egészére; mivel megfelelő egyensúlyt kell tartani a fenntartható
növekedés terén eszközölt beruházások és a túlzott hiány teljes konjunktúracikluson keresztül tartó,
az uniós szintű kötelezettségvállalásokkal és iránymutatásokkal összhangban való megelőzése között,
figyelembe véve a társadalmi kohéziót és a jövő nemzedékeinek érdekeit, az európai államháztartá
sokba vetett bizalom visszaállítása érdekében,

AB.

mivel a hosszú távú deficit csökkentésének folyamatához további gazdaságélénkítő erőfeszítéseknek
kell társulniuk, mint a befektetések előfeltételeinek javítása, valamint a több lehetőséget és fokozott
versenyképességet biztosító fejlettebb belső piac,

AC.

mivel fel kell ismerni az uniós költségvetésből finanszírozott politikák – beleértve a kohéziós poli
tikát – jelentős szerepét az Unió gazdasági növekedésében és versenyképességének javításában,

(1) „Az egységes piac új stratégiája – Európa gazdasága és társadalma szolgálatában” – Mario Monti professzor jelentése az
Európai Bizottság elnöke számára, 2010. május 9.
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AD.

mivel a jelenlegi gazdasági válság nyomán világossá vált, hogy az euróövezeten és tágabban az Unión
belül tapasztalható makroökonómiai és versenyképességi különbségek és a folyó fizetési mérlegek
egyensúlyhiánya, amely többek között az erősebb gazdasági együttműködés és felügyelet hiánya
következtében folyamatosan nőtt a válságot megelőző években, és azt teljes körűen kezelni kell,

AE.

mivel az Európai Parlament évek óta sürgeti a gazdasági irányítás javítását mind az Unión belül, mind
annak nemzetközi gazdasági és pénzügyi fórumokon való képviseletét illetően,

AF.

mivel a gazdasági irányítás megerősítése összefonódik az európai kormányzás demokratikus legiti
mitásával, melyet az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek az egész folyamat során
történő erősebb és időben történő bevonásán keresztül kell elérni, fokozott koordinációra van
szükség, a kölcsönös tisztelet jegyében, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között,

AG.

mivel az euró stabilitásának védelme érdekében 2010 tavaszán hozott döntések csupán átmeneti
megoldást jelentenek, és azokat nemzeti szinten politikai intézkedésekkel, uniós szinten pedig
erősebb gazdaságirányítási keretekkel kell támogatni, különösen az euróövezet tagországai között,

AH.

mivel a gazdasági felügyelet és irányítás bármiféle fejlesztésének a tagállamok gazdaságpolitikáját és
helyzetét bemutató, pontos és összehasonlítható statisztikákra kell támaszkodnia,

AI.

mivel ahhoz, hogy Európa vezető globális szereplővé és a legversenyképesebb tudásalapú társada
lommá váljon, a lehető leghamarabb hosszú távú növekedést célzó intézkedéseket kell tenni,

AJ.

mivel az EUMSz. megnövelt hatáskört biztosít az Uniónak az Unión belüli gazdasági irányítás
megerősítésére és rendelkezéseit teljes mértékben ki kell használni, de hosszabb távon nem kizárt,
hogy az EUMSz. rendelkezései módosításra kerülnek, még ha ez valószínűleg kényes kérdés is,

AK.

mivel az SNP célkitűzéseinek megsértéséért járó bármilyen büntetést mindig a megfelelésre törekvés
elégtelen volta vagy csalás miatt kell kiszabni, és sohasem a tagország képességeit meghaladó
okokból fakadó meg nem felelés miatt,

AL.

mivel az intézményeknek fel kell készülniük arra az eshetőségre, hogy a szerződéseket felül kell
vizsgálni,

AM.

mivel az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke feljogosítja az Európai Parlamentet a Szerződések
módosítására irányuló javaslatok benyújtására,

AN.

mivel átfogó másodlagos jogszabályokat kell alkotni és megvalósítani annak érdekében, hogy az Unió
elérje az e téren kitűzött célokat; mivel az Unió EUMSz. rendelkezésein alapuló, fokozott gazdasági
irányításra feltétlenül szükség van, az uniós módszert teljes egészében alkalmazni kell, és az Európai
Parlament és a Bizottság kiemelt szerepét tiszteletben kell tartani a kölcsönös megerősítésre irányuló
politikák előmozdítása érdekében,

AO.

mivel valamennyi jogalkotási javaslatnak erősen ösztönöznie kell a fenntartható, növekedést fokozó
gazdaságpolitikákat, el kell kerülnie az erkölcsi kockázatot, összhangban kell lennie más uniós
eszközökkel és szabályokkal, és maximalizálnia kell az euróövezet közös valutája, az euró kínálta
előnyöket, és helyre kell állítania az európai gazdaságok és az euró iránti bizalmat,
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AP.

mivel a rövid, közép és hosszú távú közberuházásokat jobban össze kell hangolni, és mivel e
beruházásokat, különösen az infrastruktúrát érintőket, hatékonyan kell felhasználni, figyelembe
véve az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, különösen a kutatásra és fejlesztésre, innovációra és
oktatásra vonatkozó célkitűzéseket az erőforrás-hatékonyság, a versenyképesség és a termelékenység
fokozása, valamint a munkahelyteremtés és a belső piac megerősítése érdekében,

AQ.

mivel a gazdasági fejlődés elősegítése érdekében a vállalkozások és vállalkozók számára meg kell adni
a valódi lehetőséget, hogy felnőjenek a feladathoz és hasznát vegyék az Unió 500 millió fogyasztó
jának; mivel következésképpen teljes mértékben ki kell fejleszteni a szolgáltatóipari belső piacot,

AR.

mivel az Unión belüli különböző versenyképességi modelleknek tekintettel kell lenniük az egyes
országokra jellemző prioritásokra és szükségletekre, az EUMSz. értelmében fennálló kötelezettségek
figyelembevétele mellett,

AS.

mivel az Uniónak közös állásponttal kell a nemzetközi monetáris rendszerben, a nemzetközi pénz
intézetekben és fórumokon képviseltetnie magát; mivel az EUMSz. szellemében a Tanácsnak ki kell
kérnie az Európai Parlament véleményét, mielőtt elfogadna egy határozatot az EUMSz.138. cikkének
megfelelően, és a Parlament hozzájárulására van szüksége az olyan területekkel kapcsolatos közös
álláspontok megfogalmazása előtt, amelyekre házon belül a rendes jogalkotási eljárást alkalmazzák,

AT.

mivel az SNP céljainak nem csak az Európa 2020-stratégiával kell kompatibilisnek lenniük, hanem
más, a fejlesztési segélyekre, a K+F-re, a környezetre, az oktatásra és a szegénység eltörlésére vonat
kozó kiadásokkal kapcsolatos kompromisszumokkal is,

AU.

mivel a már meglévő uniós versenyképességi különbségek további növelésének elkerülése és az új,
megerősödött európai gazdaságirányítások sikere, valamint a munkahelyteremtéssel és fenntartható
fejlődéssel kapcsolatos Európa 2020-stratégia aláásásának elkerülése végett az európai költségvetéskonszolidációs stratégiának teljes mértékben figyelembe kell vennie minden tagállam különlegességeit
és el kell kerülnie az „egy méret mindenkinek” típusú leegyszerűsített megközelítést,

AV.

mivel az újonnan javasolt intézkedéseknek nem szabad, hogy aránytalan hatásuk legyen a legsérü
lékenyebb tagállamokra, fékezvén gazdasági növekedésüket és kohéziós erőfeszítéseiket,

AW.

mivel a gazdasági válság következtében az EUMSz.122. cikkének (2) bekezdése alapján hozott
407/2010/EU tanácsi rendelettel 2010 májusában a Parlamenttel való konzultáció nélkül gyors
ütemben elfogadták az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmust,

AX.

mivel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 5 számú költségvetés-módosítási tervezete
tartalmazza azokat a szükséges módosításokat, amelyek az Európai Unió által nyújtott, az EUMSz.
122. cikke (2) bekezdésének megfelelő, legfeljebb 60 milliárd eurós kölcsön garanciájáról szóló, az
1A. fejezeten belül létrehozandó, új, 01 04 01 03. számú költségvetési tételre, továbbá ennek
megfelelően a bevételi oldalon egy új, 8 0 2. számú jogcímcsoportra vonatkoznak,

AY.

mivel lehetséges, hogy néhány tagállam rákényszerül a mentőcsomag igénybevételére, miközben
ugyanakkor kötelesek tekintetbe venni a mentőcsomag különböző intézkedéseit, melyeket minden
egyes kedvezményezett ország esetében külön határoznak meg,

AZ.

mivel a Bizottság 2010. szeptember 29-én a gazdasági irányításról szóló jogalkotási javaslatokat
fogadott el, melyek részben megfelelnek az ebben az állásfoglalásban megfogalmazottaknak, misze
rint szükség van a gazdasági irányítást javító intézkedésekre; mivel az EUMSz. megfelelő rendelke
zései szerint a Parlament fog ezekkel a jogalkotási javaslatokkal foglalkozni; mivel ez az állásfoglalás
nem korlátozza a Parlament e tekintetben képviselt bármely jövőbeli álláspontját,
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1.
kéri a Bizottságot, hogy a valamennyi érdekelt féllel folytatott konzultációt követően, az EUMSz.
megfelelő rendelkezései alapján, a lehető legrövidebb időn belül terjesszen a Parlament elé az uniós –
különösen az euróövezeti – gazdasági irányítás keretének fejlesztéséről szóló jogalkotási javaslatokat a
csatolt részletes ajánlásokat követően, amennyiben ezeket az ajánlásokat a Bizottság gazdasági irányításról
szóló, 2010. szeptember 29-i jogalkotási javaslatai nem érintették;
2.
megerősíti, hogy a mellékletben foglalt ajánlások megfelelnek a szubszidiaritás elvének és tiszteletben
tartják az Európai Unió polgárainak alapvető jogait;
3.
kéri a Bizottságot, fontolja meg, hogy a jelenlegi szerződések keretében gyorsan meghozható és
meghozandó intézkedéseken kívül milyen intézményi fejlesztésekre lehet szükség az egységes és hatékony
gazdasági irányítás kialakításához;
4.
úgy ítéli meg, hogy a kért javaslat pénzügyi következményeit a tagállamokon belül, a megfelelő
költségvetési forrásokból kell fedezni, figyelembe véve a jelenlegi deficitpozíciókat és takarékossági intézke
déseket a tagállamokban;
5.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a csatolt részletes ajánlásokat a Bizottságnak,
az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az eurocsoport elnökének, valamint a
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

MELLÉKLET
AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ: A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ
RÉSZLETES AJÁNLÁSOK
1. ajánlás: Összefüggő és átlátható keret létrehozása az Unióban és a tagállamokban bekövetkező makrogazda
sági fejlemények többoldalú felügyeletének céljára, és a költségvetési felügyelet megerősítése
A jogi aktust az EUMSz. 121. cikkének (6) bekezdése alapján, a gazdaságpolitikák és gazdasági fejlemények többoldalú felügyeletéről
szóló rendelet(ek) formájában kell létrehozni, módosítva a stabilitási és növekedési paktum (SNP) prevenciós ágáról szóló 1466/97/EK
rendeletet és kiegészítve új, a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány, a továbbgyűrűző hatások és a versenyképességi fejlemények
szabályokon alapuló és átlátható felügyeleti keretének létrehozását célzó rendelettel. A jogalkotási aktus célja:
— évenkénti vitát kell biztosítani az Európai Parlament, a Bizottság, a Tanács és a nemzeti parlamentek képviselői között
a stabilitási és konvergenciaprogramokról és a nemzeti reformprogramokról, valamint a nemzeti gazdasági fejlemé
nyek európai szemeszter keretében való értékeléséről,
— az EUMSz. eszközei és a Bizottság értékelései (a 121. cikk különösen (5) és (6) bekezdése, valamint a 148. cikk)
alapján meg kell határozni a többoldalú felügyelet hatókörét, annak érdekében, hogy ugyanabba a jogi keretbe
tartozzon a növekedés és annak a foglalkoztatásra gyakorolt hatása, mint ahová a túlzott makroökonómiai egyen
lőtlenségek, valamint a fenntarthatatlan pénzügyi és egyéb politikák megelőzését célzó, a pénzügyi stabilitással (vagyis
a túlzott tőkebeáramlásból eredő pénzügyi buborék kialakulásának elkerülésével), a hosszú távú befektetéssel és a
fenntartható növekedés megfontolásaival az Európa 2020 stratégia és egyéb releváns fejlesztések célkitűzései tekinte
tében foglalkozó meglévő eszközök tartoznak,
— megerősített analitikus felügyeleti keretet kell létrehozni (amelynek része egy korai figyelmeztetést kiváltó küszöb
értékekkel működő eredménytábla) a hatékony többoldalú felügyeletet szolgáló, megfelelő módszertani eszközökkel és
átláthatósággal, amely harmonizált, a versenyképességi helyzetet és/vagy a túlzott egyenlőtlenségeket befolyásolni
képes (reál és nominális) gazdasági mutatókon alapul; e kulcsfontosságú mutatók közé tartozhatnak a következők:
a valós reálárfolyamok, folyó fizetési mérlegek, a termelékenység (beleértve a forrásproduktivitást és a teljes faktor
produktivitást), az egy egységre jutó munkaerőköltség, a hitelnövekedés és az eszközök árainak (többek között a
pénzeszközök és az ingatlanpiacok) változása, a növekedési és befektetési arány, a munkanélküliségi arány, a nettó
külföldi eszközpozíciók, az adóalap változása, a szegénység és a szociális kohézió, valamint a környezeti externáliák
mutatói; meg kell határozni a riasztást kiváltó küszöbértékeket az eredménytáblán szereplő mutatók tekintetében, és
az ezekre a mutatókra vonatkozó valamennyi fejleményt a Bizottság minőségi értékelésének kell kísérnie,
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— mélyreható, országspecifikus felügyeletet kell megvalósítani, amennyiben ez az eredménytábla és a fent említett
kapcsolódó minőségi értékelés alapján szükséges; a mélyreható, országspecifikus ellenőrzésen kívül a tagállamok
hatáskörébe tartozik olyan nemzeti politikákról határozni, amelyek a makroökonómiai egyenlőtlenségekkel foglal
koznak (megelőzik és kijavítják), miközben figyelembe kell venni a Bizottság különleges ajánlásait és e nemzeti
politikák uniós dimenzióját, különösen az euróövezet államai esetében. A kiigazításoknak a túlzott államháztartási
hiánnyal és a túlzott többlettel rendelkező országokra is vonatkozniuk kell, figyelembe véve az egyes országok
különleges körülményeit, vagyis a demográfiát, a magánadósságok szintjét, a bérek munkatermelékenységhez viszo
nyított alakulását, a foglalkoztatást – különös tekintettel a fiatalok foglalkoztatására – és a folyószámlák egyensúlyát,
— megbízást kell adni a Bizottságnak, amely alapján kialakítja a megfelelő analitikus eszközöket és szakértelmet az
euróövezetben uralkodó folyamatosan eltérő trendek mögöttes okainak kivizsgálására, beleértve a közös politikáknak
az övezetben található differenciált gazdasági rendszerekre gyakorolt hatását,
— közös szabályokat kell létrehozni az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások hatékonyabb, a gazdasági irányítás, a
felügyelet és az egyes országokra vonatkozó ajánlások elsődleges eszközeként a foglalkoztatási iránymutatásokkal
együtt való alkalmazása érdekében az Európa 2020 stratégiával összhangban, figyelembe véve a tagállamok közötti
konvergenciákat és eltéréseket, illetve nemzeti versenyelőnyeiket, beleértve a demográfiai helyzetet, a gazdaság kívülről
érkező megrázkódtatásokkal és a tagállami döntések – különösen az euróövezetben – más tagállamokra gyakorolt
esetleges hatásával szembeni ellenállóképességének erősítése érdekében,
— nemzeti szintű mechanizmust kell létrehozni, amely értékeli az Európa 2020 prioritások végrehajtását és a nemzeti
reformprogramban foglalt kapcsolódó nemzeti célkitűzések megvalósítását, annak érdekében, hogy hozzájáruljon az
EU intézmények által végzett éves értékeléshez,
— eljárásokat kell létrehozni annak érdekében, hogy a Bizottság korai figyelmeztetéseket adhasson ki és szakpolitikai
tanácsokat adhasson közvetlenül a tagállamoknak már a korai szakaszban; folyamatos és súlyos makroökonómiai
egyenlőtlenségek esetén átlátható és objektív eljárásnak kell lehetővé tennie egy tagállam számára, hogy „túlzott
egyenlőtlenségi helyzetbe” kerüljön, amely szigorúbb felügyeletet eredményez,
— „európai szemesztert” kell létrehozni a tagállamok költségvetés-tervezeteinek összehasonlítása és értékelése (fő elemek
és feltevések) érdekében, a nemzeti parlamentek értekezése után, a stabilitási és konvergenciaprogramok és a nemzeti
reformprogramok megvalósításának és jövőbeni végrehajtásának jobb értékelése érdekében. Tiszteletben kell tartani az
uniós és nemzeti költségvetési szabályokat és eljárásokat. A tagállamok a Bizottságnak áprilisban benyújtják a stabi
litási és konvergenciaprogramokat és a nemzeti reformprogramokat a nemzeti parlamentek megfelelő bevonását
követően és figyelembe véve az uniós szintű szabályokat és következtetéseket; az Európai Parlament létrehozhat
egy szisztematikus módot nyilvános vita támogatására és ezen eljárások tudatosságának, a láthatóságának és elszá
moltathatóságának növelésére, arról, hogy az uniós intézmények hogyan ültették át a szabályokat, amelyekről megálla
podás született,
— „európai szemesztert” kell létrehozni, amely foglalkozik a nemzeti pénzügyi politikák esetleges továbbgyűrűző hatá
saival és a túlzott költségvetési hiány korai meghatározásával, és biztosítja az integrált iránymutatások szerinti uniós és
nemzeti szintű fellépések közötti összhangot, valamint a növekedéshez és foglalkoztatáshoz hasonló mennyiségi és
minőségi célkitűzések megvalósítását, amely biztosítaná valamennyi érdekelt fél – többek között a nemzeti parla
mentek és az Európai Parlament – valós és időszerű hozzájárulását és a társadalmi partnerekkel való konzultációt,
— Annak biztosítása, hogy az éves szakpolitikai ajánlásokat az Európai Parlament megvitassa, mielőtt a téma az Európai
Tanács elé kerül.
— biztosítani kell, hogy a stabilitási és konvergenciaprogramok és a nemzeti reformprogramok alapjául szolgáló előre
jelzésekhez használt mutatókat és feltételezéseket szilárd és következetes módon vonják le, különösen az euróöve
zetben; háromlépcsős megközelítést kell alkalmazni, amely egy negatív, egy normál és egy kívánatos makrogazdasági
helyzetet vázol, és figyelembe veszi a bizonytalan nemzetközi gazdasági színteret. Tovább kell harmonizálni a fő
költségvetési aggregátumok kiszámításának módozatait a tagállamok közötti összehasonlítás megkönnyítésére,
— erősebb kötelezettségvállalást kell tenni a stabilitási és konvergenciaprogramokban és a nemzeti reformprogramokban
a középtávú költségvetési célkitűzés teljesítésére, figyelembe véve a tagállamok jelenlegi adósságállományát és rejtett
kötelezettségeit, különösen az idősödő lakosság tekintetében,
— szorosabban össze kell kapcsolni a stabilitási és konvergenciaprogramokat és a nemzeti reformprogramokat a
tagállami éves és többéves költségvetési kerettel, a tagállami szabályok és eljárások tiszteletben tartása mellett.
— szigorítani kell a stabilitási és konvergenciaprogramok értékelését a többi tagállam és az Unió céljaival való kapcso
lódásuk szempontjából még a bennük foglalt politikák tagállami elfogadását megelőzően,
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— a nemzeti parlamenteket fokozottan be kell vonni és konzultációt kell folytatni a társadalmi partnerekkel a költség
vetési irányvonal és a nemzeti reformprogramok uniós szintű hivatalos előterjesztése előtt, megegyezés alapján
rögzített határidőn belül, például egy, egymás integrált iránymutatásairól és költségvetési orientációiról szóló éves
vitán keresztül, amely a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között zajlana;
— következetesebb utólagos összehasonlítást kell bevezetni a tagállamok által a stabilitási és konvergenciaprogramokban,
illetve a nemzeti reformprogramokban megadott, tervezett költségvetési, növekedési és munkaügyi irányvonal és a
valós, tényleges eredmény között, a tervezett és megvalósult számadatok közötti jelentős eltéréseket pedig nyomon
kell követni és okukat kutatni kell,
— biztosítani kell, hogy az éves szakpolitikai ajánlásokat tartalmazó és az Európa 2020 célkitűzéseinek megvalósítása
terén a tagállamokat elmarasztaló bizottsági jelentéseket nyomon kövessék, valamint „büntess és jutalmazz” mecha
nizmust hozzanak létre a tagállami megfelelés biztosítása érdekében;
— biztosítani kell a fokozott elszámoltathatóságot és átláthatóságot a Parlament felé a stabilitási és konvergenciaprog
ramok és nemzeti reformprogramok uniós szintű értékelésével kapcsolatban, a közvélemény tudatosságának fokozása
és az egymásra gyakorolt nyomás növelése érdekében,
— a Bizottság égisze alatt független, következetes és szilárd eljárást kell létrehozni a stabilitási és konvergenciaprogramok
és nemzeti reformprogramok értékelésére, a megközelítés átláthatóbbá tétele és az értékelés függetlenségének erősítése
érdekében,
— A tagállamok – és kiváltképp az euróövezet tagjai – számára elő kell írni, hogy a várhatóan jelentős továbbgyűrűző
hatásokkal bíró, a belső piac és a gazdasági és monetáris unió (GMU) zökkenőmentes működését veszélyeztető
gazdasági döntések meghozatala előtt egy előre meghatározott eljárás szerint értesítsék egymást és a Bizottságot.
— A tagállamok számára elő kell írni, hogy további információkat kell szolgáltatniuk a Bizottság számára abban az
esetben, ha komoly aggály merül fel arra vonatkozóan, hogy az általuk folytatott politika veszélyeztetheti a gazdasági
növekedést az Unióban, vagy a belső piac illetve a GMU megfelelő működését, illetve az EU által kitűzött célokat,
vagyis az Európa 2020-as stratégiát.
— A többoldalú felügyeleti keretben figyelembe kell venni az Európai Rendszerkockázati Testület értékeléseit, különösen
a pénzügyi stabilitás, a stressztesztek, a lehetséges kifelé és befelé irányuló, továbbgyűrűző hatások és a magánszektor
adósságállományának túlzott növekedése tekintetében.
— Létre kell hozni egy két pillérből – gazdasági politikák és foglalkoztatási politikák – álló, megbízható és átlátható
felügyeleti keretet az EUMSz. 121. és 148. cikke alapján. A foglalkoztatási pillér a felülvizsgált és megerősített Európai
Foglalkoztatási Stratégia részeként olyan keretet biztosítana, amely lehetővé tenné a foglalkoztatási politikák megfele
lőségének értékelését a foglalkoztatási politikák számára megállapított iránymutatások fényében annak érdekében,
hogy igazi irányvonalakat lehessen kidolgozni az európai dimenzió és a továbbgyűrűző hatások, valamint a belföldi
politikai döntéshozatalba történő későbbi átültetés figyelembevételével. Ezen túlmenően időben megelőző jellegű
ajánlásokat kell megfogalmazni a tagállamok foglalkoztatási politikái és munkaerőpiacai főbb gyengeségei és az
előttük álló főbb kihívások kezelése érdekében.
— Meg kell erősíteni a Foglalkoztatási Bizottság szerepét különösen a határokon átnyúló foglalkoztatási kérdések keze
lésében az EUMSz. 150. cikkében előírt módon, és a szociális védelemmel foglalkozó bizottság szerepét az EUMSz
160. cikkének megfelelően.
— Az összes költségvetési értékelés során figyelembe kell venni a tagállamok által megvalósított strukturális reformokat,
különös tekintettel a nyugdíj-, az egészségügyi és a szociális védelemmel kapcsolatos reformokra, amelyek célja a
demográfiai fejlemények kezelése, valamint a segítségnyújtás, az oktatás és a kutatás reformjára, egyenlő mértékben
figyelembe véve a fenntarthatóságot és a megfelelőséget. Értékelni kell továbbá e reformok különösen a kiszolgáltatott
csoportokra kifejtett foglalkoztatási és társadalmi hatásait, és ennek megfelelően semmilyen szabályt nem szabad
meghatározni a tagállamok foglalkoztatási helyzetére és szociális védelmére gyakorolt hatásuk felmérése előtt.
— Aktiválni kell a Lisszaboni Szerződés horizontális szociális záradékát a szociális jogok és társadalmi célkitűzések
figyelembevételével az új uniós politikák kialakítása során.
— Biztosítani kell, hogy az Európai Parlamentet megfelelően bevonják a gazdasági és foglalkoztatási politikák felügyeleti
ciklusába és e politikák társadalmi hatásának értékelésébe. Ebben az összefüggésben az integrált iránymutatások,
különösen a foglalkoztatási politikákra vonatkozó iránymutatások elfogadását úgy kell időzíteni és ütemezni, hogy
elegendő idő álljon az Európai Parlament rendelkezésére az EUMSz. 148. cikkének (2) bekezdése értelmében rá háruló
konzultatív szerep betöltésére.
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— Megalapozott és átlátható kereteket kell bevezetni az uniós kiemelt célokon alapuló foglalkoztatáspolitikai irány
mutatások felügyeletére és értékelésére, melyeket megfelelő részcélok, mutatók és eredménytáblák segítségével kell
nyomon követni, figyelembe véve az egyes tagállamoknak a kiindulási pontok különbözőségéből eredő sajátosságait.
— Politikáik érdemi integrációjának biztosítása érdekében fel kell szólítani a Tanács EPSCO- és ECOFIN-formációit és
munkacsoportjaikat az együttműködés megerősítésére, többek között az évente kétszer megrendezendő közös talál
kozók szervezésével.

2. ajánlás: A stabilitási és növekedési paktum szabályainak szigorítása
A többek között az EUMSz. 126. cikke alapján elfogadandó jogi aktussal különösen a stabilitási és növekedési paktum prevenciós
ágát kell megerősíteni, meg kell határozni az ösztönzőket és ott gazdasági és politikai szempontból érzékenyebb szankciókat kell
bevezetni, a tagállami deficit és adósság (ideértve a rejtett kötelezettségeket is) szerkezetének és – a ciklussal ellentétes irányú
költségvetési politika elkerülése érdekében – a konjunktúraciklus, valamint a növekedést serkentő szerkezeti reformokhoz szükséges
bevételek és közkiadások természetének kellő figyelembevétele mellett: az összes tagállamnak arra kellene törekednie, hogy előrehaladást
érjen el, de azok, amelyek esetében nagyobb a szakadék, általánosságban többel kellene, hogy hozzájáruljanak az adósságállománnyal
kapcsolatos és deficitcélok teljesítéséhez: a folyó fizetési mérleg egyensúlyhiányának értékelésekor a demográfiai fejlődést is figyelembe
kell venni. A jogalkotási aktus célja:
— A túlzott hiány esetén követendő eljárás összes lépésében megfelelőbb adósságkritériumokat kell bevezetni (a „fenn
tarthatósági szempont”), valamint a bruttó államadósság szintjétől függően túlzott hiány esetén követendő felügyeleti
eljárást kell indítani. A túlzott hiány esetén követendő felügyeleti eljárás során rendszeresen és részletesen jelentést
kellene benyújtani az adósság és a deficit alakulásáról, összefüggésükről és a változásokról, figyelembe véve az egyes
országokra jellemző körülményeket és lehetővé téve a tagállamok számára, hogy a stabilitási és növekedési paktumban
meghatározott célkitűzéseket saját ütemükben valósítsák meg; A túlzott hiány esetén követendő felügyeleti eljárás
részeként a Bizottságnak konzultálnia kell az európai és az érintett nemzeti szociális partnerekkel.
— Az államadósság szintjét és profilját (beleértve a lejáratot is) az adósságdinamikát (a közkiadások fenntarthatóságának
értékelését) nagyobb súllyal kell figyelembe venni az egyes tagállamok középtávú költségvetési célkitűzései teljesítési
ütemének értékelésekor, amely célkitűzéseknek a stabilitási és konvergenciaprogramba is be kell kerülniük.
— A túlzott hiány esetén követendő felügyeleti eljárás részeként világos és összehangolt keretet kell kialakítani az
adósságdinamika mérésére és nyomon követésére, figyelembe véve a rejtett és függő kötelezettségeket, mint például
az államilag garantált nyugdíjak kitettségét és az állami garanciákat (legyenek azok többek között alapösszeg, kamatvagy jövedelemáramlások) a köz- és magánszféra közötti partnerségekben, valamint az ilyen befektetések az évek
során az ország költségvetésére gyakorolt hatását.
— Legkésőbb 2015-re megvalósuló országspecifikus differenciált időkeretet kell létrehozni a költségvetési konszolidáció
folyamata számára, tekintettel az összes állami deficitszintnek a stabilitási és növekedési paktumban meghatározott
követelményekkel való újraegyeztetésére.
— Ellenőrző mechanizmust kell létrehozni, amelynek részét képezik az azoknak a tagállamoknak szóló nyilvános
figyelmeztetések, szigorúbb szankciók és ösztönzők, amelyek nem teljesítik a középtávú országspecifikus költségvetési
célkitűzéseiket, vagy nem közelítenek feléjük a megegyezés alapján rögzített ütemben, valamint gazdaságserkentő
lehetőségeket kell biztosítani azon országok számára, amelyek a vártnál hamarabb érték el középtávú költségvetési
célkitűzéseiket,
— Minimumszabályokat és iránymutatásokat kell kidolgozni a tagállami költségvetési eljárásokra (azaz az éves és
többéves pénzügyi keretekre) vonatkozóan a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló (12.) jegyzőkönyvben
rögzített kötelezettség teljesítése érdekében. A nemzeti kereteknek elegendő információt kell tartalmazniuk a tervezett
költségvetési intézkedések kiadási és bevételi oldalára vonatkozóan egyaránt, annak érdekében, hogy lehetővé váljon a
költségvetési tervek érdemi vitája és ellenőrzése mind tagállami, mind uniós szinten; tovább kell dolgozni a nemzeti
költségvetések összehasonlíthatóságán kiadási és bevételi kategóriáik és az általuk tükrözött politikai prioritások
tekintetében.
— Ösztönözni kell a korai figyelmeztetést alkalmazó tagállami költségvetési ellenőrzési mechanizmusok kialakítását.
— A korai figyelmeztetési intézkedések elősegítésének és fokozatos alkalmazásának érdekében az euróövezeten belül a
stabilitási és növekedési paktum prevenciós és korrekciós ágában előre meghatározott és megelőző szerepű intézke
déseket kell bevezetni, amelyeket a Bizottság egyértelműen meghatározott hatáskörében állapítana meg.
— Ilyen szankciókat és ösztönzőket kell életbe léptetni és végrehajtani az euróövezet tagállamaira vonatkozóan az új
többoldalú felügyeleti keret és a stabilitási és növekedési paktum fejlettebb eszközeinek – különösen a középtávú
költségvetési célkitűzések fokozottabb összpontosításának – részeként, figyelembe véve az euróövezeten kívüli – és
különösen az euróövezethez való csatlakozás küszöbén álló – gazdaságokkal fennálló nagyon szoros összekapcsoló
dásokat.
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— Az EUMSz-ben foglalt jelenleg érvényes elvek kellő figyelembe vételével a Bizottság belső döntéshozatali eljárásában el
kell végezni a szükséges változtatásokat, hogy biztosítva legyen az egyértelműen a hatáskörébe tartozó megelőző
szankcionálási mechanizmusok hatékony és gyors végrehajtása, különösen az euróövezetbe tartozó tagállamokra
vonatkozóan.
— A paktum elveinek maradéktalan tiszteletben tartása érdekében annak biztosítása, hogy a stabilitási és növekedési
paktum tagállamok általi betartásáról szóló határozatot a Bizottság a Tanácstól függetlenebbül hozza meg.

3. ajánlás: Az euróövezetnek az eurocsoport, valamint az egész Európai Unió által történő gazdasági irányítá
sának javítása
Felismerve annak fontosságát, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama részese a gazdasági konvergenciának, elismerve ugyan
akkor, hogy az euróövezet országainak helyzete eltér a többi tagországétól, mivel az előbbieknek nem áll rendelkezésére az árfolyammechanizmus a relatív árak kiigazítására, és felismerve, hogy közösen viselnek felelősséget az európai monetáris unió egészének
működéséért, az ezen állásfoglalásban szereplő egyéb ajánlásokon, az EUMSz. 136. cikkén és az eurocsoportról szóló (14.) jegy
zőkönyvön alapuló új szabályok célja a következő:
— Az euróövezetre alkalmazandó külön keretet kell kialakítani a túlzott makrogazdasági eltérésekre, gazdasági növeke
désre, a munkanélküliség arányára, az árak versenyképességére, a reálárfolyamokra, a hitelállomány növekedésére és a
folyó fizetési mérleg alakulására összpontosító szigorúbb ellenőrzés érdekében.
— Általános keret létrehozása az Unió összes tagállama közötti koordináció növelése érdekében, a gazdasági konver
gencia nyomon követésének és előmozdításának, valamint az Unión belüli lehetséges makrogazdasági egyensúlyhiány
megtárgyalásának céljával,
— Növelni kell az euróövezetről szóló – a több országot átfogó, negyedévente készített tematikus jelentéseken alapuló –
éves felügyeleti jelentések súlyát, amelyek egyfelől a globális gazdasági fejlemények és az egyes tagállamokra sajátos
hatást gyakorló politikák és körülmények lehetséges továbbgyűrűző hatásaira, másfelől az eurocsoport által hozott
gazdasági döntéseknek az euróövezeten kívüli országokra és régiókra gyakorolt hatásaira összpontosítanak; külön
figyelmet kell szentelni a pozitív továbbgyűrűző hatást kifejtő politikák azonosításának, különösen a gazdasági
dekonjunktúra idején, ezzel segítve a fenntartható növekedést az euróövezet egészében.
— Meg kell erősíteni az eurocsoport elnökének titkárságát.
— előírja, hogy a gazdasági és monetáris ügyekért felelős biztos legyen egyszersmind a Bizottság alelnöke, azzal a
feladattal felruházva, hogy gondoskodjon az Unió gazdasági fellépésének következetességéről, felügyelje a gazdasági,
fiskális és pénzügypiaci területen a Bizottságra háruló felelősségek gyakorlását, és legyen feladata az Unió gazdasági
fellépése egyéb szempontjainak összehangolása.
— Fokozni kell az eurocsoport általi döntéshozatal átláthatóságát és elszámoltathatóságát úgy, hogy rendszeres párbeszéd
kerül bevezetésre az eurocsoport elnöke és a Parlament illetékes bizottsága között, valamint az eurocsoport döntéseit
késlekedés nélkül közzéteszik a csoport internetes oldalán; biztosítani kell, hogy legalább azok az euróövezethez nem
tartozó tagállamok, amelyek kötelezettséget vállaltak a közös valuta bevezetésére, hozzáférhessenek az eurocsoporton
belül zajló vita anyagához.

4. ajánlás: A túlzott hiány megelőzésére és rendezésére irányuló szilárd és hiteles mechanizmus létrehozása az
euróövezetben
Legfeljebb egy év leforgása alatt hatásvizsgálatot és megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni bármilyen (az EUMSz. 122., 125.,
329 (megerősített együttműködés) és 352. cikke, vagy bármely más megfelelő jogalap alapján) elfogadott jogi aktust megelőzően,
amelyek célja a következő:
— Az ellene és a mellette szóló érvek körültekintő, legfeljebb egy évig tartó vizsgálatát követően az államadóság
alakulását felügyelő állandó mechanizmust vagy testületet (európai valutaalap) kell létrehozni, amely a stabilitási és
növekedési paktum kiegészítéseként utolsó lehetőségként működne azokban az esetekben, amikor piaci finanszírozás
már nem áll rendelkezésére a folyó fizetési mérleghiánnyal küszködő kormánynak és/vagy tagállamnak; a mecha
nizmus a meglévő mechanizmusok (európai pénzügyi stabilizációs eszköz, európai pénzügyi stabilizációs mecha
nizmus, európai fizetési mérleg segélyeszköz) és világos szabályok alapján működne, többek között a következő
szempontokra vonatkozóan:
a) a tagság feltételei, mint például a nemzeti költségvetési szabályok/intézmények előírásainak való megfelelés,
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b) döntéshozatali eljárás és finanszírozás, valamint
c) a rendkívüli hitelnyújtás feltételei,
d) az ellenőrzés, és
e) a források és hatáskörök
Az ilyen mechanizmus nem korlátozhatja a költségvetési hatóságok hatáskörét arra vonatkozóan, hogy megfelelő
szinten tartsa az uniós költségvetést, nem jelenthet erkölcsi kockázatot, és meg kell felelnie az állami támogatás
elveinek és megsértésük következményeinek. Alaposan meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az euróövezethez
nem tartozó tagállamok is csatlakozhassanak az európai stabilizációs mechanizmushoz, egyedi elbírálás alapján, az
előírt feltételek teljesülését követően.
— Tájékoztatni kell az Európai Parlamentet az EU hitelkockázati besorolására gyakorolt esetleges hatásokról:
a) a pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozatalával,
b) a költségvetési sor teljes felhasználásával.
— Megfelelő tájékoztatást kell nyújtani az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus végrehajtásának szabályairól,
tekintettel a többéves pénzügyi keret szabta korlátokra; tekintettel a messzire nyúló költségvetési következményekre,
a többéves pénzügyi keret elfogadása előtt több figyelmet kell szentelni az európai pénzügyi stabilizációs mecha
nizmusnak.
— Megengedi, hogy a költségvetési hatóság mindkét ága részt vegyen a mechanizmus költségvetésre gyakorolt hatásaira
vonatkozó döntésekben.
— Támogatja azt az álláspontot, hogy az e mechanizmussal kapcsolatos költségvetési igényeket a TPK eseti felülvizsgálata
révén finanszírozzák a költségvetési hatóság időben történő megfelelő bevonásának biztosítása érdekében.

5. ajánlás: Az EU költségvetési, pénzügyi és adóügyi eszközeinek felülvizsgálata
A tizenkét hónapon belül elfogadandó jogi aktus vagy megvalósíthatósági tanulmány céljai:
— Egy éven belül értékelnie kell a közös államkötvények kibocsátási rendszerének hosszú távú megvalósíthatóságát egy
olyan rendszer létrehozása érdekében, melynek keretén belül a tagállamok közös európai kötvények kibocsátásában
vehetnek részt, és foglakoznia kell annak jellegével, kockázataival és előnyeivel. Az értékelésnek ki kell térnie a jogi
lehetőségekre és az alternatívákra, mint például a maradandó európai infrastruktúra finanszírozása projektekre kibo
csátott kötvényekkel. Elemezni kell a lehetőségek ellen és a mellettük szóló érveket, figyelembe véve a résztvevők által
esetlegesen viselt erkölcsi kockázatot.
— Meg kell erősíteni, és naprakésszé tenni, figyelembe véve az Európa 2020-as célkitűzéseket, az Unió kohéziós
politikáját az Európai Beruházási Bankkal (EBB) szoros együttműködésben, a szerkezeti gyengeségek csökkentése, a
jóléti különbségek csökkentése, a vásárlóerő növelése és a gyengébb gazdasági teljesítményű régiók versenyképes
ségének növelése érdekében, többek között a kkv-k finanszírozásának és a belső piacban való sikeres részvételének
elősegítése révén.
— Emlékeztet arra, hogy az Európai Központi Bank függetlensége létfontosságú az Európai Unió pénzügyi és szabadpiaci
gazdaságának stabilitásához.
— Sürgeti, hogy legyen világosan elkülönítve a fiskális és monetáris politika, annak érdekében, hogy ne legyen veszé
lyeztetve az Európai Központi Bank függetlensége.
— Az államháztartás színvonalát illetően közös költségvetési elveket kell kidolgozni a tagállami és uniós költségvetések
számára, továbbá az Európa 2020 stratégia támogatása érdekében közös politikákat és eszközöket kell elfogadni,
fenntartva az egyensúlyt a költségvetési fegyelemre vonatkozó célok elérése és a fenntartható foglalkoztatás és
befektetés hosszú távú finanszírozása között.
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— Egyértelmű keretet kell létrehozni az uniós költségvetési források és az EBB pénzügyi forrásai újbóli közös erőfeszítése
számára, hogy a következő többéves pénzügyi keretben tovább lehessen növelni a költségvetési forrásokat az EBB
pénzügyi tervezés terén szerzett szakértelme, az uniós politikák iránti elkötelezettsége és a köz- és magánszféra
pénzügyi intézményei közötti közvetítői szerepe révén, továbbá hogy erősödjön a Kohéziós Alap és az EBB szerepe,
különösen a gazdasági dekonjunktúra idején.
— A Bizottság elnökletével adópolitikával foglalkozó magas szintű csoportot kell létrehozni, amelynek feladata, hogy egy
éven belül kidolgozza az adóügyi kérdések stratégiai és gyakorlati megközelítését, különös figyelmet fordítva az
adócsalás és az adóparadicsomok elleni küzdelemre és a vállalkozások adóztatására vonatkozó magatartási kódex
megújítására, a tisztességtelen adóverseny elleni fellépés kiszélesítése, az automatikus információcsere kibővítése, a
növekedést serkentő adóreformok elfogadásának elősegítése és az új eszközök fellelése mellett. Adóügyekben az EU
külső piacokkal kapcsolatos programját, nevezetesen a G20 összefüggésében, ennek a magas szintű adópolitikai
csoportnak kellene elemeznie.
— A Bizottság elnökletével adópolitikával foglalkozó magas szintű csoportot kell létrehozni, amelynek feladata, hogy a
folyamatban lévő gazdaságirányítási reformok keretén belül lezajló esetleges intézményi változtatásokat tanulmá
nyozza, ideértve egy Közös Európai Kincstár (ECT) létesítése lehetőségének tanulmányozását, azzal a céllal, hogy a
Lisszaboni Szerződésnek megfelelően az Európai Uniónak saját pénzügyi forrásokat nyújtson, az országok utalásaitól
való függőség csökkentése érdekében.
— Meg kell erősíteni a belső piacot az e-kereskedelem és az országok közötti kereskedelem előmozdítása révén, egysze
rűsíteni kell az online fizetési módszereket és harmonizálni kell az adóügyi eszközöket a fogyasztók európai gazdaság
iránti bizalmának megerősítése érdekében.

6. ajánlás: A pénzügyi piacok szabályozásának és felügyeletének megteremtése, világos makrogazdasági dimen
zióval:
Az elfogadandó jogi aktusnak a következő célokat kell szolgálnia:
— Biztosítania kell, hogy bármely, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés összhangban
legyen a makrogazdasági politikákkal, annak érdekében, hogy a szükséges átláthatóságot és piaci stabilitást garantálják,
és ennek révén erősítsék a bizalmat a piacokban és a gazdasági fejlődésben.
— Támogatni kell a II. pillér tőkekövetelményeinek következetes végrehajtási módozatait, válaszul a konkrét pénzeszközárbuborékokra vagy pénzkínálati kérdésekre.
— Szabályozni kell a pénzügyi piacok és a makrogazdasági politikák közötti kapcsolatokat a stabilitás, az átláthatóság és
az elszámoltathatóság biztosítása céljából, és a túlzott kockázatvállalás megfékezése érdekében.
— Elő kell írnia, hogy rendszeresen értékelni kell a tagállamokban az eszközök árainak változását és a hitelállomány
növekedését, hatásukat a pénzügyi stabilitásra és a folyó fizetési mérleg változására, valamint a reálárfolyam valós
változására a tagállamokban.
— A nagyobb, határokon átnyúló tevékenységet folytató pénzügyi intézmények tekintetében az európai felügyeleti
hatóságot kell kizárólagos felügyeleti hatáskörrel felruházni.

7. ajánlás: Az európai uniós statisztikák megbízhatóságának javítása
Az elfogadandó jogi aktusnak a következő célokat kell szolgálnia:
— Szigorúan alkalmazni kell az előzetes megállapodás alapján létrejött politikai kötelezettségvállalásokat a statisztikák
terén.
— Növelni kell a Bizottságnak (Eurostatnak) a közkiadások minőségének értékelésére vonatkozó vizsgálati hatáskörét,
például az előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzések és az összes költségvetési és számviteli információhoz való
hozzáférés formájában, beleértve az ilyen információval rendelkező egyénekkel vagy ügynökségekkel (például független
közgazdászok, üzleti szervezetek és szakszervezetek) való találkozókat. Szükség esetén ennek érdekében növelni kell a
költségvetési és humán erőforrásokat.
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— A tagállamoktól meg kell követelni, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) olyan adatokat szolgáltassanak, amelyek
megfelelnek az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rende
letben (1) rögzített elveknek.
— A tagállamok számára elő kell írni annak megjelölését, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) benyújtott adatok közül
melyeket támasztja alá független könyvvizsgáló jelentése,
— Pénzügyi és nem pénzügyi szankciókat kell bevezetni olyan statisztikák benyújtása esetére, amelyek nem felelnek meg
a 223/2009/EK rendeletben rögzített elveknek.
— Felül kell vizsgálni a harmonizált adatok szükségességét az e mellékletben javasolt gazdaságirányítási keret tárgyában.
Különösen megfelelő minőségi keretet kell biztosítani az analitikus felügyeleti keret megerősítéséhez szükséges európai
statisztikákhoz, amelynek része az 1. ajánlásban szereplő, hatékony többoldalú felügyeletet szolgáló „eredményjelző”.
— A közkiadások adatait össze kell hangolni, normatív és nemzetközileg elfogadott számviteli módszerek alapján.
— Biztosítani kell egyes mérlegen kívüli kötelezettségek következetes és nyilvános közzétételét, különös tekintettel a
közszférában a jövőben fizetendő nyugdíjakra és a magánszférával a középületek bérlésére vagy biztosítására vonat
kozóan kötött hosszú távú szerződésekre.

8. ajánlás: Az Unió külső képviseletének javítása gazdasági és pénzügyi területen
Az (EUMSZ. 138. cikke alapján) elfogadandó jogi aktusnak a következő célokat kell szolgálnia:
— Törekedni kell a megállapodásra az euróövezet/Európai Unió képviseletéről a Nemzetközi Valutaalapban és, ameny
nyiben szükséges, egyéb fontos pénzügyi intézményekben.
— Felül kell vizsgálni a megállapodásokat az euróövezet/Európai Unió képviseletéről a gazdasági és pénzügyi stabilitás
terén tevékenykedő egyéb nemzetközi szervezetekben.
— Az EUMSz. rendelkezéseinek szellemében olyan eljárásra van szükség, amely teljes körű tájékoztatást nyújt az Európai
Parlamentnek és bevonja azt, mielőtt elfogadna egy határozatot az EUMSz 138. cikkének megfelelően.
— Létre kell hozni egy olyan világos és célzott euróövezet/EU nemzetközi programot, amely nemzetközi szinten egyenlő
feltételeket biztosít az EU fiskális, csalás elleni, valamint pénzügyi szabályozási és felügyeleti tevékenységeiben.
— A jelenlegi intézményi keretek között a lehető leggyorsabban meghozható és meghozandó intézkedésekkel párhuza
mosan gondolkodni kell e keret korlátainak meghatározásán, valamint az egységes és hatékony gazdaságirányításhoz
nélkülözhetetlen mechanizmusok és struktúrák kialakítása érdekében elő kell készíteni az utat a szerződések reform
jához, és lehetővé kell tenni az EU és az euróövezet tagállamai közötti valódi makrogazdasági konvergenciát.

(1) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.
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Az európai szabványosítás jövője
P7_TA(2010)0384
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az európai szabványosítás jövőjéről
(2010/2051(INI))
(2012/C 70 E/05)
Az Európai Parlament,
— tekintettel az európai szabványosítás jövőjéről szóló, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által
2010. június 23-án tartott nyilvános meghallgatásra,
— tekintettel az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatáról szóló nyilvános meghallgatáson a Bizott
ságnak adott válaszokra (2010. március 23-tól május 21-ig),
— tekintettel a „szabványosítási csomag” hatástanulmányára, melyet a Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari
Főigazgatósága készített (2010. március 9.),
— tekintettel az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatával foglalkozó szakértői bizottság (EXP
RESS) „Szabványosítás a versenyképes és innovatív Európáért: tervek 2020-ig” című jelentésére,
— tekintettel Mario Monti professzor 2010. május 9-i, a Bizottság elnöke számára készített, „Új stratégia az
egységes piacért” című jelentésére,
— tekintettel a Bizottságnak az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés straté
giája” című, 2010. március 3-i közleményére (COM(2010)2020),
— tekintettel a kkv-k európai szabványosításhoz való hozzáféréséről szóló, az Európai Szabványügyi
Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) által megrendelt
tanulmányra, melynek címe „A kkv-k szabványokból és a szabványosításban való részvételből származó
nagyobb haszna” (2009. augusztus),
— tekintettel a szabványosításhoz való hozzáférésről szóló tanulmányára, melyet a Bizottság Vállalkozás
politikai és Ipari Főigazgatósága készíttetett el (2009. március 10.),
— tekintettel a 98/34/EK irányelv 2006 és 2008 közötti működéséről szóló, 2009. december 21-i bizott
sági jelentésre (COM(2009)0690) és az azt kísérő bizottsági munkadokumentumra (SEC(2009)1704),
— tekintettel „Az IKT-szabványosítás modernizálása az Európai Unióban – Az előttünk álló út” című 2009.
július 3-i fehér könyvre (COM(2009)0324),
— tekintettel a szabványosításról és innovációról szóló 2008. szeptember 25-i tanácsi következtetésekre,
— tekintettel a „Gondolkozz előbb kicsiben!” – Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business
Act” című 2008. június 25-i bizottsági közleményre (COM(2008)0394),
— tekintettel a szabványosítás európai innovációt elősegítő szerepének növeléséről szóló 2008. március 11i bizottsági közleményre (COM(2008)0133),
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— tekintettel „Az európai politikák és jogszabályok keretében az európai szabványosítás szerepéről” című,
2004. október 18-i bizottsági közleményre (COM(2004)0674) és az azt kísérő „Az európai szabványo
sítás kihívásai” című bizottsági munkadokumentumra,
— tekintettel a Bizottság „Környezetvédelmi szempontok integrálása az európai szabványosításba” című,
2004. február 25-i közleményére (COM(2004)0130),
— tekintettel a nemzetközi szabványosítással kapcsolatos európai politikai alapelvekről szóló, 2001. július
26-i bizottsági munkadokumentumra (SEC(2001)1296),
— tekintettel 1999. február 12-i állásfoglalására az új megközelítés szerinti európai szabványosítás haté
konyságáról és elszámoltathatóságáról szóló bizottsági jelentésről (1),
— tekintettel az új megközelítés szerinti európai szabványosítás hatékonyságáról és elszámoltathatóságáról
szóló, 1998. május 13-i bizottsági jelentésre (COM(1998)0291),
— tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2006. október 24-i, 1673/2006/EK határozatára az európai
szabványosítás finanszírozásáról (2),
— tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i, 98/34/EK irányelvére a műszaki szab
ványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (3),
— tekintettel a Tanács 1986. december 22-i, 87/95/EGK határozatára az információtechnológia és a
távközlés terén történő szabványosításról (4),
— tekintettel az 1991. júniusi bécsi megállapodásra az ISO és a CEN közötti műszaki együttműködésről és
az 1996. szeptemberi drezdai megállapodásra a műszaki adatok cseréjéről a CENELEC és az IEC között,
— tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
— tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi
Bizottság véleményére (A7-0276/2010),

A. mivel az európai szabványosítási rendszer központi eleme volt az egységes piac megvalósításának,
elsősorban az új jogi keret részét képező „új megközelítés” szerinti főbb jogalkotási területeken használt
szabványok révén,
B.

mivel a jelenlegi jogi keret hozzájárult az európai szabványosítás sikeréhez, lehetővé téve európai
szabványok kidolgozását, melyekre minden gazdasági szereplőnek szüksége van a belső piac megfelelő
működése érdekében, megkönnyítve a világkereskedelmet, valamint a piaci hozzáférést, továbbá ösztö
nözve a fenntartható növekedést és a versenyképességet,

C.

mivel az európai szabványosítási rendszer központi szerepet játszik az európai politika és jogalkotás
olyan szabványok iránti megnövekedett igényének kielégítésében, amelyek képesek biztosítani a termék
biztonságot, a hozzáférhetőséget, az innovációt, az interoperabilitást és a környezetvédelmet,

(1 )
(2)
(3 )
(4 )

HL
HL
HL
HL

C 150, 1999.5.28., 624. o.
L 315., 2006.11.15., 9. o.
L 204., 1998.7.21., 37-48. o.
L 36., 1987.2.7., 31-37. o.
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D. mivel a kisvállalkozói intézkedéscsomag VII. elve hangsúlyozza, hogy a szabványosításban fontos a kkvk részvételének előmozdítása és a kkv-k érdekeinek védelme,
E.

mivel az európai szabványok kialakítása hozzájárul a globális szabványok kialakításához,

F.

mivel a modern és rugalmas európai szabványosítási rendszer létfontosságú eleme az ambiciózus és
megújult európai ipari politikának;

G. mivel az európai szabványosítás a globális ökoszisztémán belül működik és ahhoz többféle kapcsolat
fűzi, és konkrét struktúrákra, valamint a CEN és CENELEC által a hatáskörök nemzeti átruházásának
elve alapján, illetve az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) által a közvetlen tagság alapján
végrehajtott külön szabványkidolgozási eljárásokra támaszkodik;
H. mivel az egységes piacon alkalmazott új stratégiáról szóló Monti-jelentés megerősíti, hogy a szabvá
nyosítás kulcsfontosságú az egységes piac irányításában, és hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni az
európai szabványügyi eljárásokat, megőrizve a jelenlegi rendszer jó tulajdonságait, ugyanakkor
megfelelő egyensúlyt kialakítva az európai és nemzeti dimenzió között,
I.

mivel az európai szabványosítást – az üzleti világ és a fogyasztók jövőbeli igényeinek kezelése és az
állami és vállalati célkitűzések támogatása terén elérhető valamennyi potenciális előny kiaknázása
érdekében – hozzá kell igazítani a globalizáció, az éghajlatváltozás, az új gazdasági hatalmak felemel
kedése és a műszaki fejlődés jelentette kihívásokhoz,

J.

mivel szükség van az európai szabványosítás stratégiai megközelítésének kialakítására és a jelenlegi
rendszer felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy sikeres tudjon maradni és kielégítse az elkövetkező
évtized szükségleteit, ezáltal lehetővé téve Európa számára, hogy fenntartsa vezető szerepét a szabvá
nyosítási rendszerben,

Bevezetés
1.
üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy felülvizsgálja az európai szabványosítási rendszert,
hogy megőrizve annak számos sikeres elemét és kijavítva hiányosságait megfelelő egyensúlyt alakítson ki az
európai, nemzeti és nemzetközi dimenzió között; hangsúlyozza, hogy a javasolt felülvizsgálatnak a meglévő
rendszer erősségeit kell alapul vennie, amelyek szilárd bázist jelentenek a fejlesztéshez, és tartózkodnia kell
az olyan radikális változtatásoktól, amelyek aláásnák a rendszer alapvető értékeit;
2.
sürgeti a Bizottságot, hogy a 2010. évi munkaprogramjában foglaltaknak megfelelően haladéktalanul
fogadjon el és terjesszen elő javaslatot a korszerű, integrált szabványosítási politikára vonatkozóan, ideértve
a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló
98/34/EK irányelv, az információtechnológia és távközlés területén történő szabványosításról szóló
87/95/EGK határozat és az európai szabványosítás finanszírozásáról szóló 1673/2006/EK határozat felül
vizsgálatát;
3.
hangsúlyozza, hogy az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatának hozzá kell járulnia az
európai innovációhoz és a fenntartható fejlődéshez, fokoznia kell az Unió versenyképességét, meg kell
erősítenie a nemzetközi kereskedelemben elfoglalt helyét és elő kell mozdítania az állampolgárok jólétét;
4.
nagyra értékeli az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálatával foglalkozó szakértői bizottság
(EXPRESS) jelentését; felhívja az európai és nemzeti szabványosítási szervezeteket, a tagállamokat és a
Bizottságot, hogy hajtsák végre stratégiai ajánlásait, hogy az európai szabványosítási rendszer képessé váljon
a társadalmi és gazdasági igények megválaszolására, és megőrizze vezető szerepét a nemzetközi szabványo
sítási rendszerben;
5.
felkéri a Bizottságot, hogy az európai szabványosítás jelenlegi jogi keretének felülvizsgálatára irányuló
javaslathoz csatoljon egy olyan stratégiai dokumentumot, amely meghatározza az európai és nemzeti
fellépés átfogó keretét és konkrét javaslatokat tartalmaz azokra a hasznos változtatásokra vonatkozóan,
amelyeket a jogszabályok felülvizsgálata révén nem lehet végrehajtani; hangsúlyozza, hogy e stratégiai
dokumentumnak nem kell az EXPRESS-jelentésben szereplő ajánlásokra korlátozódnia;
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6.
üdvözli „Az IKT-szabványosítás modernizálása az Európai Unióban – Az előttünk álló út” című
bizottsági fehér könyvet; felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hajtsák végre a fehér könyv
kulcsfontosságú ajánlásait, annak érdekében, hogy biztosítsák a releváns globális IKT-szabványok kialakítását
az európai és nemzetközi szabványosítási rendszereken belül az uniós politikák és a közbeszerzés keretében
történő végrehajtás és felhasználás tekintetében;
7.
támogatja a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy az európai szabványosítási rendszerbeli alkalma
zásuk érdekében integrálja a kereskedelem műszaki akadályairól szóló WTO-megállapodás alapelveit (átlát
hatóság, nyíltság, pártatlanság, konszenzus, hatékonyság, alkalmazhatóság és összefüggés) az európai szab
ványosítás jogi keretébe; úgy véli, hogy a WTO-elvek jogi keretbe való integrációja miatt nem emelkedhet az
elismert európai szabványügyi szervezetek (ESO) száma a meglévő háromnál – a CEN, a CENELEC és az
ETSI – többre;
8.
úgy véli, hogy ezeket az elveket további jellemzőkkel – fenntartás, rendelkezésre állás, minőség,
semlegesség és elszámoltathatóság– lehetne kiegészíteni; úgy véli, hogy ezen elvek mindegyikét jobban
kell részletezni és meghatározni, és külön felügyeleti rendszert kell bevezetni annak érdekében, hogy az
uniós jogszabályok és politikák támogatására szánt szabványok kidolgozása során biztosítva legyen nemzeti
és európai szintű végrehajtásuk;
9.
hangsúlyozza azonban, hogy ezek az alapelvek önmagukban nem elegendőek annak biztosítására,
hogy valamennyi érdekelt – különösen az egészségügyi, a biztonsági, a fogyasztói és környezetvédelmi
érdekeket képviselő szervezetek – megfelelően képviselve legyenek az európai szabványosítási folyamaton
belüli szabványalkotási folyamatban; úgy véli ezért, hogy rendkívül fontos a „megfelelő képviselet” elve is,
hiszen – amennyiben közérdek is szerepet játszik – kiemelkedően fontos minden érdekelt fél álláspontjának
megfelelő érvényesülése, különösen az uniós jogszabályok és politikák támogatására szánt szabványok
kidolgozása során; mindeközben el kell ismerni azt, hogy az egyes szabványosítási projektekhez a legille
tékesebb technikai szakértőket kell alkalmazni;
10.
hangsúlyozza, hogy bár a kkv-k az európai piac alapvető részei, mégsem vesznek megfelelően részt a
szabványosítási rendszerben és ezért nem tudják teljes mértékben kihasználni a szabványosításból származó
előnyöket, úgy véli, hogy a rendszerben való képviseletük és részvételük javítása alapvető fontosságú,
különösen a nemzeti szintű műszaki bizottságokban; felkéri az Bizottságot, hogy az európai szabványosítási
rendszer keretében végzett hatásvizsgálat révén állapítsa meg azt a módszert, amellyel ez a cél a lehető
legjobban megvalósítható és állapítsa meg a kkv-k támogatásához szükséges finanszírozást;
11.
hangsúlyozza, hogy annak ellenére, hogy a szabványok hozzájárultak a termékek minőségének és
biztonságosságának jelentős javulásához, a szolgáltatások területén elérhetőségük még egyáltalán nem
mérhető az ágazat gazdasági erejéhez és lehetőségeihez képest; megjegyzi, hogy a szolgáltatások terén
Európában kifejlesztett nemzeti szabványok száma az utóbbi években messze meghaladja az ebben az
ágazatban kialakított európai szabványok számát;
12.
elismeri, hogy a szolgáltatási szabványok gyakran nemzeti sajátosságokat tükröznek, és hogy fejlő
désük a piaci igényekhez, a fogyasztók érdekeihez és a közérdekhez kapcsolódik; hangsúlyozza, hogy az
európai szolgáltatási szabványok fejlődésének és Uniós szinten a szakértői szervek által a saját minőségi
okleveleik és címkéik létrehozásának – amint arról a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv rendelkezik – a szolgáltatási ágazatban a harmonizáció fokozódását, az európai szolgáltatások
átláthatóságának minőségének és versenyképességének a javulását, a verseny erősödését, az innovációt, a
kereskedelmi korlátok lebontását és a fogyasztóvédelmet kell szolgálnia;
13.
támogatja ezért a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a szolgáltatási szabványokat beillessze az
európai szabványosítás jogi keretébe, hiszen ez nem csak minden, a belső piacon esetleg a kereskedelem
műszaki korlátozását jelentő nemzeti szolgáltatási szabvány bejelentését biztosítja, hanem megfelelő
jogalapot jelent ahhoz is, hogy a Bizottság szabványok kidolgozását kérhesse az európai szabványosítási
szervezetektől (ESO-k) – CEN, CENELEC és ETSI – a szolgáltatási ágazat pontosan meghatározott és
világosan felmért területein; javasolja a Bizottságnak, hogy ösztönözze a szolgáltatókat az európai szabvá
nyosítási szervezeteken belül szabványok kialakítására annak érdekében, hogy elkerüljék a különböző
nemzeti szabványok szétdarabolódását, miközben biztosítsa, hogy a szolgáltatási szabványok a piac, a
fogyasztók és a közérdek igényeihez kapcsolódnak; támogatja a szolgáltatások minőségének biztosítására
irányuló olyan intézkedéseket, mint amilyenek a szakmai szervezetek által kialakított minőségi oklevelek
vagy címkék, és minden érintett szereplőt az európai szabványosítási folyamatban való részvételre biztat;
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Az európai szabványosítási rendszer működőképessé tétele
a) Általános megjegyzések
14.
leszögezi, hogy az új megközelítés szerinti jogalkotást támogató európai szabványosítás sikeres volt
és alapvető eleme az egységes piac megvalósításának; megjegyzi, hogy az utóbbi években nőtt a jogalkotást
támogató szabványosítási megbízások száma azokon a területeken is, amelyekre az új megközelítés nem
vonatkozik, ami jelzi, hogy számos különböző uniós politika terén elfogadták ezt a modellt; úgy véli, hogy a
szabványok használatát az egységes piacon túl ki kellene terjeszteni az uniós jogalkotás és szakpolitikák más
területeire is, a jobb szabályozás alapelveinek megfelelően figyelembe véve az adott terület jellegzetességeit;

15.
rendkívül fontosnak tartja a jogalkotás és a szabványosítás egymástól való egyértelmű elhatárolását,
hogy elkerülhető legyen bármiféle félreértelmezés a jogszabályok célja és a védelem kívánt szintje vonatko
zásában; hangsúlyozza, hogy az európai jogalkotónak rendkívül ébernek és pontosnak kell lenne a szabá
lyozás alapvető elemeinek meghatározása során, és hogy a Bizottságnak a megbízásokban egyértelműen és
alaposan meg kell határoznia a szabványosítási munka céljait; hangsúlyozza, hogy a szabványosítók szere
pének a jogalkotó által meghatározott célok eléréséhez szükséges technikai eszközök meghatározására,
valamint a védelem magas szintjének biztosítására kell korlátozódnia;

16.
megismétli, hogy alapvető fontosságú, hogy az európai szabványokat ésszerű időn belül dolgozzák
ki, különösen azokon a területeken, ahol az állami politikák és a gyorsan változó piaci körülmények
követelményeinek való megfelelés érdekében sürgős szükség van a szabványokra; felkéri az európai és
nemzeti szabványügyi testületeket, hogy továbbra is javítsák eredményességüket és hatékonyságukat, figye
lembe véve, hogy a szabványosítási folyamatot nem szabad a nyíltság, a minőség, az átláthatóság és az
érdekelt felek közötti egyetértés elveinek kárára felgyorsítani;

17.
elismeri a szabványok létrehozására szolgáló eljárás egyszerűsítésének fontosságát; felkéri a Bizott
ságot, hogy az érdekeltekkel együttműködve találjon új módszereket az európai szabványok hatékony
elfogadásának optimalizálására;

18.
úgy véli, hogy a szabványosítási folyamatot majd részben felgyorsítja a Bizottság és az európai
szabványügyi szervezetek közötti jobb konzultáció a mandátum kiadása előtt, és ezáltal gyorsabban –
lehetőség szerint két hónapon belül – tudnak majd választ adni arra, hogy van-e lehetőségük szabványosítási
feladat elvégzésére;

19.
kiemeli a 98/34/EK irányelv szerinti bizottság jelentőségét, mely a Bizottság és a tagállamok között a
műszaki szabályokkal és a szabványosítással kapcsolatos kérdések megvitatására szolgáló fórumként műkö
dik; úgy véli, hogy az Európai Parlament képviselőit meg kellene hívni e bizottság (vagy utódszerve) üléseire,
melyeknek – fenntartva az európai és nemzeti szabványosítási szervezetek megfigyelői státuszát – adott
esetben nyitottnak kell lenniük és az európai szintű érdekcsoportok szervezeteinek megfigyelőként való
részvételére, különösen a szabványosítási mandátumokról szóló vita idején;

20.
sürgeti a Bizottságot, hogy az európai szabványügyi szervezetekkel együttműködésben fejlesszen ki és
alkalmazzon tökéletesített és következetes rendszereket a szabványosítási politikák és tevékenységek össze
hangolására, amelyek lefedik a szabványosítási folyamat valamennyi aspektusát, a megbízások elkészítésétől
és átadásától kezdve, a műszaki bizottság munkájának felügyeletén keresztül – biztosítva, hogy az elkészült
szabványok összhangban álljanak az európai uniós politikákkal és megfeleljenek a vonatkozó jogszabályok
alapvető előírásainak –, a szabványok hivatalos elfogadásáig, közzétételéig és használatáig; hangsúlyozza,
hogy az IKT-ágazathoz tartozó érdekelt felek tanácsadó csoportként fontos szerepet játszhatnak abban, hogy
segítik a Bizottságot a harmonizált európai szabványosítási szakpolitikai platform kialakításában;

21.
kéri a tagállamokat, hogy hajtsanak végre koordinált szabványosítási politikákat és fogadjanak el
átfogó megközelítést a jogi szabályozást támogató szabványok alkalmazására vonatkozóan; kéri a Bizott
ságot annak biztosítására, hogy az uniós szakpolitikai célok elérését ne veszélyeztessék összehangolatlan
szabványosítási törekvések, egymással versengő vagy szükségtelen szabványok vagy a felesleges tanúsítási
rendszerek;
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22.
felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül és ésszerűsítse az európai szabványügyi hivatalok mandá
tumai kiadásának folyamatát, hogy az tartalmazzon az érintett érdekeltekkel való konzultációs szakaszt,
valamint az új szabvány meghatározására irányuló tevékenység szükségét igazoló alapos elemzést, annak
biztosítása érdekében, hogy a szabványok meghatározása szükséges, valamint a megkettőzés és az eltérő
szabványok és előírások elterjedésének megakadályozása érdekében;
23.
felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő cselekvési tervet, amelynek célja az integráltabb uniós
szabványosítási rendszer, a hatékonyabb és eredményesebb szabványosítás, a szabványosításhoz való jobb
hozzáférés, különösen a kkv-k számára, az Unió szerepének erősítése a nemzetközi szintű szabványosítás
ban, valamint a szabványok kidolgozására irányuló fenntarthatóbb finanszírozási rendszer létrehozása;
24.
hangsúlyozza az új megközelítéssel foglalkozó tanácsadók fontos szerepét annak ellenőrzésében,
hogy a harmonizált szabványok megfelelnek-e a vonatkozó uniós jogszabályoknak; felhívja a figyelmet,
hogy e tanácsadók kiválasztása jelenleg is zajlik az ESO-k részéről, illetve azokon belül, ami jelentős
adminisztratív terhet ró e szervezetekre és esetenként aggodalomra ad okot az érintettek körében a folyamat
pártatlansága és függetlensége tekintetében; felhívja ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, szükség van-e a
jelenlegi eljárások felülvizsgálatára; úgy véli továbbá, hogy a Bizottságnak ki kellene dolgoznia egy olyan
eljárást, amely biztosítja, hogy azon szabványok, amelyekre megbízást adtak, összhangban legyenek az új
megközelítés körén kívüli többi uniós politikával és jogszabállyal; úgy véli, hogy ennek a szabványok
kialakítása során kellene megtörténnie, hogy elkerülhetők legyenek az utólagos elutasításból eredő kése
delmek és elégtelenségek;
25.
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szabványokat alaposabban ellenőrizzék a megvaló
sítás tekintetében, annak biztosítása érdekében, hogy a szabványok megfeleljenek a mandátum követelmé
nyeinek, különösen, ha a szabványokat az új megközelítés szerinti jogszabályok céljaihoz használják, és
közben biztosítsák, hogy a szabványok jóváhagyási eljárásában ne legyenek további beépített késleltetések;
tervezi, hogy az európai szabványosítási rendszer elkövetkező felülvizsgálata alkalmával megvizsgálja annak
a lehetőségét, hogy a Parlamentre is kiterjessze a jelenleg a Bizottság és a tagállamok által élvezett jogot,
hogy kifogásoljon olyan szabványokat, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben az adott jogszabály
alapvető követelményeinek;
26.
felkéri a Bizottságot, hogy az átláthatóság érdekében konszolidált módon tegye közzé a szabványok
ellen emelt hivatalos kifogásokat és tegye elérhetővé a hivatalos kifogásokkal kapcsolatos összes fellépés
folyamatosan frissített táblázatát; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy nyújtson be a szabványosítási
mandátumokról és a teljesítésük terén elért haladásról szóló éves jelentést;
27.
felkéri az európai szabványügyi szervezeteket, hogy erősítsék meg meglévő fellebbezési mechaniz
musaikat, melyek akkor használandók, ha a szabványokkal kapcsolatos nézeteltérés alakul ki; megjegyzi,
hogy a jelenlegi mechanizmusok esetleg nem elég hatékonyak, mivel összetételük a gyakorlatban azon
személyek álláspontját tükrözi, akik jóváhagyták a szabványt; javasolja ezért, hogy bővítsék az összetételt
külső független szakértők és/vagy olyan európai társadalmi érdekcsoportok részvételének lehetővé tétele
érdekében, melyek jelenleg az európai szabványügyi szervezetek társult tagjai vagy együttműködő partnerei;
28.
kifejezi támogatását az európai szabványoknak való megfelelést jelző Keymark tanúsítvány – a CEN/
CENELEC tulajdonában lévő európai önkéntes tanúsító védjegy – iránt; hangsúlyozza, hogy a Keymark
tanúsítvány értékes alternatívája a különböző nemzeti tanúsítási rendszereknek, melyekhez többszörös
tesztelésre és a termékek több tagállamban való megjelölésére van szükség, éppen ezért akadályozhatják a
belső piacon belüli kereskedelmet és jelentős költséggel járhatnak a kisvállalkozások számára, ami adott
esetben magasabb fogyasztói árak formájában jelentkezik; ösztönzi ezért a nemzeti szabványügyi testüle
teket és az egyéb nemzeti tanúsítási testületeket, hogy a nemzeti tanúsítási rendszerek alternatívájaként
támogassák a Keymark tanúsítványt; kéri továbbá, hogy folytassanak a Keymark tanúsítvány előnyeivel
kapcsolatos tudatosságot a kereskedők és a fogyasztók körében növelő pán-európai tájékoztató kampányt;
29.
tudatában van annak, hogy az európai szabványosítást támogató jelenlegi rendszer a szabályok
változása, a könyvvitel hatalmas költsége és a kifizetések engedélyezésében bekövetkező késedelmek miatt
sokszor feszültséghez vezet; hangsúlyozza, hogy az EU pénzügyi szabályainak figyelembevétele mellett
sürgősen szükség van e költségek és a pénzügyi támogatás előnyeit néha megsemmisítő jelentős adminiszt
ratív teher csökkentésére; felhívja a Bizottságot és minden érdekelt felet, hogy – többek között a köz- és
magánszféra partnerségén és a többéves pénzügyi tervezésen keresztül – biztosítsák a rendszer pénzügyi
fenntarthatóságát, ami a globális versenyhelyzetben alapvető fontosságú a hatékonyság és eredményesség
biztosításához; úgy véli, hogy a Bizottság és az európai szabványügyi szervezetek javíthatnák együttműkö
désüket, hogy garantálhassák az európai szabványosításhoz való uniós pénzügyi hozzájárulás stabil és
felhasználóbarát keretét, mely jelentősen növeli majd a rendszer hatékonyságát;
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b) A szabványosítási folyamathoz való hozzáférés javítása
30.
az európai szabványosítási rendszer alapvető elemének tartja a hatáskörök nemzeti átruházását,
különösen a CEN és a CENELEC szabványfejlesztési folyamatában; megjegyzi azonban, hogy – amint azt
a szabványosításhoz való hozzáférésről szóló tanulmány is megerősíti – a legtöbb európai ország társadalmi
érdekcsoportjai alig vagy egyáltalán nem vesznek részt a szabványfejlesztési folyamatokban;
31.
arra ösztönzi ezért az európai és nemzeti szabványosítási testületeket, hogy támogassák és könnyítsék
meg valamennyi érdekelt fél hathatós részvételét a szabványosítási folyamatban, különösen a kkv-k, és a
közérdeket képviselő valamennyi érdekelt, vagyis a fogyasztók (beleértve a fogyatékkal élő és sebezhető
fogyasztókat is), a környezetvédők, a munkások és a más társadalmi érdekeket képviselő szervezetek képvi
selőinek részvételét;
32.
felkéri ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a társadalmi érdekcsoportok és kkv-k nemzeti szintű
alacsony részvételének okait, és szükség esetén támogassa a tagállamokra vonatkozó olyan intézkedéseket,
melyek a társadalmi érdekcsoportok és kkv-k számára hozzáférést nyújtanak a nemzeti szabványosítási
folyamathoz; üdvözli a CEN/CENELEC-nek és a nemzeti szabványosítási testületeknek (NSB-k) a kkv-k
szabványosításhoz való hozzáféréséről szóló tanulmány 58 ajánlást tartalmazó eszköztárának és az
EXPRESS-jelentés ajánlásainak végrehajtására irányuló, annak érdekében tett erőfeszítéseit, hogy valamennyi
érdekelt számára javítsák a hozzáférést;
33.
hangsúlyozza, hogy – amint azt már a '90-es évektől kezdve felismerték – közvetlen részvételt kell
biztosítani az európai szintű társadalmi érdekcsoportoknak, hogy nézeteik hatékonyabban érvényesüljenek,
hiszen a nemzeti technikai bizottságokban való képviseletük a legtöbb tagállamban továbbra is gyenge
lábakon áll; leszögezi, hogy mivel csak nagyon korlátozott sikereket értek el a társadalmi érdekcsoportok
nemzeti szintű részvételének fokozása terén, legalább a 2020-ig terjedő időszakban fenn kell tartani és meg
kell erősíteni az ezen érdekcsoportokat képviselő európai szervezetek pénzügyi és politikai támogatását; kéri
e szervezeteket, hogy játszanak kiemelkedő szerepet a tagállamoknak és az érdekelteket tömörítő nemzeti
társulásoknak való tanácsadás terén annak érdekében, hogy megerősítsék az egyes érdekelt felek nemzeti
szintű részvételét;
34.
úgy véli, hogy ezeknek a társadalmi érdekeket képviselő európai szervezeteknek nagyobb szerephez
kell jutniuk az európai szabványügyi szervezeteken belül; ezért kéri a Bizottságot és az európai szabványo
sítási szervezeteket, hogy támogassák az e cél elérését szolgáló különféle intézkedéseket, többek között – a
hatáskörök nemzeti átruházására vonatkozó elv sérelme nélkül – tényleges, de szavazati jog nélküli tagságot
biztosítva e szervezeteknek az európai szabványosítási szervezeteken belül, feltéve, hogy társult tagok vagy
együttműködő partnerek; úgy véli továbbá, hogy a nemzeti szabványügyi szervezeteknek kulcsszerepet kell
játszaniuk a szabványosítási folyamaton belül a társadalmi érdekcsoportok részvételének megerősítésében,
tekintettel a hatáskörök nemzeti átruházására vonatkozó elv elsődlegességére;
35.
üdvözli a Nemzetközi Szabványügyi Szervezetben (ISO) zajló fejleményeket, különösen a társadalmi
felelősségvállalásról szóló ISO 26000 szabvány kialakítása során használt modellt, amely során a nemzeti
szabványügyi testületek az érdekelt felek hat azonosított kategóriájának (ipar, fogyasztók, kormányzat,
munkások, NGO-k, valamint szolgáltatás, háttértámogatás, kutatás és egyéb) mindegyikéből csak egy képvi
selőt jelölhettek a megfelelő munkacsoportba; fenntartja, hogy az európai szabványügyi szervezeteknek és a
Bizottságnak valamennyi érdekelt féllel együtt gondosan fel kell mérniük egy ehhez hasonló modellnek a
kivételes közérdeklődésre számot tartó területeken folyó szabványtervezés alternatívájaként való használatát,
és ennek következtetéseiről tájékoztatni kell a Parlamentet; felkéri a Bizottságot, hogy javasoljon pénzügyi
eszközöket ezen alternatív modell támogatása érdekében;

c) A nemzeti delegálás elvének hangsúlyozása
36.
rámutat, hogy bár a nemzeti szabványügyi testületek az európai szabványosítási rendszer központi
elemét képezik, jelentős különbségek vannak közöttük az erőforrások, a technikai szakértelem és az érdekelt
felek elkötelezettsége tekintetében; hangsúlyozza, hogy a meglévő egyenlőtlenségek jelentős egyensúlytalan
ságot okoznak az európai szabványosítási rendszerben való részvételük terén, miközben egyes nemzeti
szabványügyi testületeken belül a korlátozott források akadályozzák hatékony bevonásukat a szabványok
kialakításának folyamatába;
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37.
kéri a Bizottságot és az európai szabványügyi szervezeteket, hogy támogassanak képzési programokat
és tegyenek meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a gyengébb helyzetű nemzeti szabvány
ügyi testületek – amelyek jelenleg nem tartanak fenn technikai bizottsági titkárságokat, és nem gazdasági
struktúrájuknak megfelelő szinten vesznek részt az európai szabványosítási munkában – aktívabb szerepet
játszhassanak a szabványosítási folyamatban a belső piacba vetett bizalom egyenlő körülmények biztosítása
általi növelése érdekében; úgy véli, hogy a kkv-k számára képzési programokra is szükség van a szabvá
nyosítási folyamatban való részvételük fokozása, és a szabványosítás mint stratégiai marketingeszköz jelen
tőségének növelése érdekében;
38.
nagyra értékeli a CEN és a CENELEC azon kezdeményezését, hogy szakértői vizsgálatot indítsanak
annak értékelésére, hogy az NSB-k megfelelően alkalmazzák-e a WTO alapelveit (és más attribútumokat) és
a folyamatos javulás és a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése végett, hangsúlyozza, hogy ennek a
projektnek az NSB-k megerősítése, valamint nemzeti szinten minden érintett érdekelt fél jobb részvétele
hatékony eszközeként kell szolgálnia; úgy véli, hogy ebben a projektben minden NSB-nek részt kell vennie,
és azt független auditokkal kell megtámogatni; felkéri a CEN-t és a CENELEC-et hogy készítsenek jelentést a
szakértői vizsgálati folyamatról és hozzák azt nyilvánosságra;
39.
sürgeti a tagállamokat, hogy ellenőrző és jelentési mechanizmusok létrehozása révén biztosítsák
valamennyi érdekelt fél hatékony képviseletét a nemzeti technikai bizottságokban, és hatékony részvételük
biztosítása érdekében biztosítsanak képzést és pénzügyi támogatást a gyengébb társadalmi érdekcsoportok,
és adott esetben a kkv-k és kisipari vállalkozások számára; hangsúlyozza a felhasználók számára a szabvá
nyokról szóló információkhoz való digitális hozzáférés biztosításának jelentőségét;
40.
felszólítja az ESO-kat és a tagállamokat, hogy időszakosan nyújtsanak be a Bizottság számára előre
haladási jelentést tevékenységeikről, hogy biztosítsák a kiadott szabványok kialakításáért felelős technikai
testületekben valamennyi érdekelt fél megfelelő képviseletet, amelyet a jelentési kötelezettségekre kell
alapozni; hangsúlyozza, hogy e jelentéseket ezután egy, az európai és nemzeti szabványosító szervezetek
által tett erőfeszítésekről és az elért eredményekről szóló bizottsági jelentésbe kell bevezetni;
41.
felkéri az NSB-ket, hogy a gyengébb érdekelt feleknek biztosítsanak szabad hozzáférést a szabványo
sító bizottságokhoz és alakítsanak ki eszközöket az érdekelt felek bevonására, köztük egy ingyenes, könnyen
használható on-line konzultációs mechanizmust az összes új szabványjavaslat számára; ösztönzi ezeket a
szervezeteket, hogy teljes mértékben éljenek az információs és kommunikációs technológiák (IKT) lehető
ségeivel az érdekelt felek részvételének az internetalapú találkozókon és online vitákon keresztül történő
erősítése érdekében; arra ösztönzi az NSB-ket is, hogy biztosítsák a kommunikációt a rendszer határain túl,
különösen a közvélemény új szabványokkal kapcsolatos kérdései esetében, tekintettel arra, hogy a közvé
lemény kérdései általában a rendszer jelenlegi résztvevői felé irányulnak;
42.
sajnálja, hogy a tagállam hatóságai csekély érdeklődést mutatnak a szabványok kifejlesztésének
folyamata iránt, annak ellenére, hogy a szabványosítás fontos eszközt jelent a jogalkotás és a közpolitikák
támogatása terén; sürgeti a tagállamokat – a polgárok érdekei képviselőiként – és különösen a piacfelügyeleti
hatóságokat, hogy küldjenek képviselőket az európai uniós politikákat és jogszabályokat támogató szabvá
nyok fejlesztését tükröző nemzeti technikai bizottságokban való részvételre; hangsúlyozza, hogy a nemzeti
hatóságok részvétele a szabványok kialakításáról folyó vitákban alapvető fontosságú a jogszabályok
megfelelő működése szempontjából az „új megközelítés” részét képező területeken, és annak elkerülése
érdekében is, hogy a harmonizált szabványok ellen utólag emeljenek hivatalos kifogást;
43.
felszólítja az nemzeti szabványosítási testületeket, hogy az igazságos belső piaci verseny érdekében
kövessék az ISO etikai kódexét annak biztosítására, hogy a szabványok pártatlanságát ne veszélyeztessék
más tevékenységek, például a tanúsítás vagy az akkreditáció; hangsúlyozza ezenkívül a szabványok és a
megfelelőség vizsgálatára vonatkozó iránymutatások kialakításának, valamint azok elfogadása és tisztességes
használata támogatásának fontosságát, különösen az integritásra, objektivitásra és pártatlanságra vonatkozó
követelményeket illetően;

d) A szabványokhoz való hozzáférés megkönnyítése
44.
elismeri, hogy az európai szabványosítás hozzásegít ahhoz, hogy egyenlő versenyfeltételek alakul
janak ki valamennyi piaci szereplő, különösen az európai gazdaság központi elemét képező, és a rend
szerben alapvető szerepet betöltő kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára; elismeri azonban, hogy a
szabványosításba való bevonásuk nem mindig áll arányban gazdasági jelentőségükkel, miközben a szabvá
nyok összetettsége és költségei akadályt jelenthetnek a kkv-k számára;
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45.
hangsúlyozza, hogy a szabványok kialakításakor és kiigazításakor figyelembe kell venni a kkv-k –
különösen a kis-, mikro- és kisipari vállalkozások – jellemzőit és környezetét; üdvözli az európai és nemzeti
szabványügyi testületek arra irányuló kezdeményezéseit, hogy végrehajtsák a kkv-k európai szabványosí
táshoz való hozzáféréséről szóló tanulmány ajánlásait és úgy véli, hogy ezeket bevált gyakorlatoknak kell
tekinteni; üdvözli és ösztönzi az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi
Bizottság (CEN/Cenelec) kis- és középvállalkozói programjaiban a szabványok kkv-k általi alkalmazásának
megkönnyítésére javasolt intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy további lépéseket kell tenni annak biztosítása
érdekében, hogy a kkv-k teljes mértékben részt tudjanak venni a szabványok kialakításában, és azokhoz
jobban és olcsóbban férhessenek hozzá;
46.
különösen hangsúlyozza, hogy az Uniónak és a tagállamoknak lehetővé kell tennie azt, hogy jobban
figyelembe lehessen venni a kkv-k és kisipari vállalkozások érdekeit az európai kisvállalkozói csomag
stratégiai intézkedései végrehajtásával történő szabvány-kialakítás során, a csomag hetedik elve szerint:
uniós pénzügyi támogatás, a szabványokhoz való hozzáférés költségeinek csökkentése, az európai szabvá
nyok kivonatainak rendszeres közzététele és a szabványügyi bizottságok igazságos összetétele;
47.
felszólítja a Bizottságot, hogy lehetőség szerint egyszerűsítse az eljárásokat, és arra, hogy a jövőbeni
módosításoknál vegye figyelembe a „gondolkozz először kicsiben” elvet; javasolja, hogy a Bizottság a
következő „kkv-k hetén” vegye napirendre a szabványosítás kérdését;
48.
fenntartja, hogy a felhasználóknak az európai uniós politikák és jogszabályok támogatásaként kifej
lesztett európai szabványokhoz való hozzáférése olyan fontos kérdés, amely további vizsgálatot igényel; úgy
véli, hogy a különféle árképzési rendszereket figyelembe kell venni a magán/ipari szabványoknál és a
harmonizált/megbízatásra kialakított szabványoknál; kiemelten felszólítja a nemzeti szabványügyi szerveze
teket, hogy kedvezményes díjak és szabványcsomagok csökkentett áron való biztosítása révén csökkentsék a
költségeket, és vizsgálják meg a hozzáférés módjainak javítását, különösen a kkv-k számára;
49.
emlékeztet azonban arra, hogy egy szabvány beszerzési ára csak a szabványfelhasználók teljes költ
ségei kis részének felel meg, akiknek általában jelentősen nagyobb forrásokat kell rászánniuk, hogy a
szükséges szabványt átültessék üzleti folyamatukba;
50.
hangsúlyozza, hogy a szabványoknak érthetőnek, egyszerűnek és könnyen alkalmazhatónak kell
lenniük, hogy azokat a felhasználók jobban végre tudják hajtani; alapvető fontosságúnak tartja, hogy szükség
esetén csökkenteni lehessen a szabványok közötti kereszthivatkozások túlzott számát, és hogy megoldást
találjanak egy adott termék vagy folyamat szempontjából fontos szabványcsoportok azonosítása terén
jelenleg tapasztalható nehézségekre; felszólítja a nemzeti és európai szabványügyi szervezeteket és a szakmai
szövetségeket, hogy nyújtsanak felhasználóbarát iránymutatásokat a szabványok alkalmazására vonatkozóan,
valamint ingyenes on-line szabványkivonatokat és jobb on-line hozzáférést a konzultációs tervezetekhez és
az egyszerű elektronikus keresési funkciókhoz;
51.
üdvözli az ESO-k jelenleg zajló kezdeményezését, hogy készüljön minden szabványukról összefog
laló, és azok korlátozás nélkül megtekinthetők legyenek az interneten, és kéri, hogy e projektet hamar
vigyék véghez; hangsúlyozza azonban, hogy ezt a projektet nemzeti szinten is végre kell hajtani annak
érdekében, hogy a szabványok felhasználói számára saját nyelvükön, az NSB-k honlapján keresztül lehetőség
nyíljon a tájékozódásra az egyes szabványok tartalmáról;
52.
hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a szabványok az EU összes hivatalos nyelvén hozzáférhetők
legyenek, hogy a felhasználók megértsék azokat; felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa és
egyszerűsítse a harmonizált szabványokkal kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket és fordításukat;
Szabványosítás globalizálódó környezetben, az innováció és a fenntartható versenyképesség szolgálatában
53.
elismeri, hogy az európai szabványosítás az innováció, kutatás és fejlesztés (K+F) előmozdításának
fontos eszköze, amely hozzájárul az Unió versenyképességéhez és a belső piac kiteljesüléséhez; hangsú
lyozza annak jelentős gazdasági előnyeit, mivel lehetővé teszi a vállalatok számára a gyorsabb tudásátadást, a
költségek és a kockázatok csökkentését, a gyorsabb piacra jutást és az innovációs érték növelését;
54.
elismeri, hogy bár a szabványosítás jelentős szerepet játszhat az új technológiák kiaknázásának
megkönnyítésében, jelentős szakadék tapasztalható a K+F eredményeinek a szabványok kialakítása terén
való alkalmazásában; ezért hangsúlyozza, hogy bővíteni kell a szabványok kialakítói, az újítók, a tudomá
nyos körök és a kutatói közösségek egymásra vonatkozó kölcsönös ismereteit, és javítani kell a közöttük
fennálló együttműködést; hangsúlyozza, hogy az új – különösen a közpénzekből finanszírozott kutatási és
innovációs programokból származó – ismeretek szabványokba való belefoglalása segíteni fogja az innová
ciót és a versenyképességet;
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55.
kéri a tagállamokat, hogy az NSB-kkel együttműködésben mozdítsák elő a szabványosítás egyetemi
curriculumba, oktatásba (pl. gazdasági és műszaki iskolák), élethosszig tartó tanulási programokba és tájé
koztató kampányokba történő bevételét, a jelenlegi és jövőbeli gazdasági operátorok és a politikák kialakítói
figyelmének a szabványok jelentőségére és hasznára való felhívása végett; felkéri az NSB-ket, hogy terjesszék
ki a szakmai szövetségekkel való együttműködésüket, hogy elfogadható információval lássák el a kkv-kat a
szabványok alkalmazásából származó gazdasági előnyökről; felhívja ezenkívül a Bizottságot annak biztosí
tására, hogy a szabványosítás kérdése kerüljön napirendre az „Erasmus – Ifjú vállalkozók” program kereté
ben; támogatja a szabványosítás gazdasági és társadalmi előnyeinek vizsgálatára, számszerűsítésére és
kommunikálására irányuló fellépéseket;
56.
úgy véli, hogy az európai innovációs, versenyképességi és kutatási keretprogramok fontos hozzájá
rulást nyújthatnak a szabványalkotási folyamathoz azáltal, hogy egy fejezetet a szabványosításnak szentel
nek; úgy véli, hogy egy ilyen intézkedés lehetővé tenné a szabványok előnyeinek jobb megértését és segítené
a rendszerszintű megközelítést a felsőbb szinteken a kutatás, az innováció és a szabványosítás között; felkéri
a Bizottságot, hogy az EU által finanszírozott K+F-projektek kiértékelési kritériumai közé emelje be a
„szabványosítás szempontjából való relevanciát”, támogassa a szabványosításhoz kapcsolódó projekteket,
és innovatív eszközökkel növelje a projektek ismertségét;
57.
felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki technológiafigyelő tevékenységeket azon jövőbeli K+Feredmények azonosítására, amelyeknek a szabványosítás esetlegesen a javára válhat, valamint segítse elő a
K+F piaci térnyeréséhez és működéséhez szükséges információ áramlását és átláthatóságát, valamint ezzel
összefüggésben segítse elő könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát értékelési mechanizmusok biztosítását
az interneten keresztül;
58.
felszólítja a tagállamokat, hogy a közbeszerzések során alkalmazzák az európai szabványokat a
közszolgáltatások javítása és az innovatív technológiák támogatása érdekében; hangsúlyozza azonban,
hogy a szabványok alkalmazása nem vezethet további korlátok kialakulásához, különösen a közbeszerzési
eljárásokban részt venni kívánó kisvállalkozások számára;
59.
megismétli, hogy az éghajlatváltozással és más jövőbeni globális, energiával és környezettel kapcso
latos kihívásokkal való szembenézés tiszta technológiák és környezetbarát termékek kifejlesztését és előmoz
dítását vonja magával; ezért úgy véli, hogy sürgősen szükség van a környezetvédelmi szempontok minden
érintett termékbe és szolgáltatásba való integrálására, és hogy az európai szabványosítási rendszernek ki kell
fejlesztenie egy jobb rendszert annak biztosítására, hogy e szempontokkal megfelelőképp foglalkozzanak a
szabványok kialakításakor; hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a környezetvédelmi szervezetek és a
környezetvédelemért felelős hatóságok szabványosítási bizottságokban való aktív részvételét nemzeti és
európai szinten; hangsúlyozza, hogy a szabványosítási modellekre vonatkozó új iránymutatások kidolgozá
sánál is tükröződnie kell annak, hogy az európai innovációs erőfeszítéseket az éghajlatváltozás elleni
küzdelem és az energetikai, társadalmi és környezetvédelmi kihívásoknak való megfelelés globális stratégiá
ihoz kell igazítani;
60.
hangsúlyozza, hogy az emberi egészség és az életkörülmények javulása olyan termékek kifejlesztését
vonja magával, amely hozzá tud járulni a népesség egészséges fejlődéséhez és javíthatja a hozzáférést
különösen a gyermekek és a kiszolgáltatott személyek számára; ezért úgy véli, hogy sürgősen szükség
van az egészségügyi szempontok minden érintett termékbe és szolgáltatásba való integrálására, és hogy
az európai szabványosítási rendszernek ki kell fejlesztenie egy jobb rendszert annak biztosítására, hogy e
szempontokkal megfelelőképp foglalkozzanak a szabványok kialakításakor; e tekintetben európai szabvá
nyok kialakítására hív fel egyebek mellett az ortopédiai szempontból egészséges gyermeklábbelik terén;
hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az egészségügyi szakértők és az egészségügyi kérdésekért felelős
hatóságok szabványosítási bizottságokban való aktív részvételét;
61.
hangsúlyozza, hogy a szabványosításban hatalmas lehetőségek rejlenek az akadálymentesítés tekin
tetében, amelynek hiánya jelenleg akadályozza a fogyatékkal élőket és az időseket képességeik érvényesíté
sében és abban, hogy egyenlő feltételek mellett vegyenek részt az élet valamennyi területén; sürgeti ezért
olyan szabványok kidolgozását, amelyek figyelembe veszik a lakosság különféle szükségleteit és új üzleti
lehetőségeket teremtenek innovatív megoldások biztosítására a mindenki számára hozzáférhető termékek,
szolgáltatások és infrastruktúrák fejlesztésének elősegítése érdekében; hangsúlyozza a valamennyi felhasználó
számára alkalmas kialakítással kapcsolatos elképzelés (Design for All) fontosságát, amely kreativitási és etikai
kihívást jelent a szabványkészítőknek, tervezőknek, vállalkozóknak, állami hatóságoknak és döntéshozóknak,
mivel célja az, hogy minden ember számára azonos hozzáférést biztosítson többek között az épített
környezethez, a közlekedéshez, az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, a lakhatáshoz, az orvosi létesítmények
hez, az információhoz és a kommunikációhoz, a kultúrához, a szabadidős tevékenységekhez, valamint a
fogyasztói termékekhez és szolgáltatásokhoz;
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62.
sürgeti ezért a Bizottságot és az európai szabványügyi szervezeteket, hogy dolgozzanak ki és támo
gassanak szisztematikus megközelítést szabványosítási tevékenységeik tekintetében annak biztosítása érde
kében, hogy a szabványok megfelelő hozzáférési követelményeket tartalmazzanak a valamennyi felhasználó
számára alkalmas kialakítással kapcsolatos elveknek (Design for All) megfelelően, beleértve olyan megfelelő
ellenőrzési mechanizmust, amely biztosítja, hogy az érintett szabványok megfelelő módon tükrözzék a
fogyatékkal élők és az idősek szükségleteit; sürgeti továbbá a Bizottságot, a tagállamokat, valamint az
európai és nemzeti szabványügyi szervezeteket, hogy dolgozzanak ki és támogassanak képzéseket egyrészt
a fogyatékkal élők számára, hogy több lehetőséget biztosítsanak részükre a szabványosítási folyamatban való
tényleges részvételre, másrészt a szabványok kialakítói számára, hogy megismerkedhessenek a fogyatékkal
élőket és a hozzáférést érintő kérdésekkel;
63.
sürgeti valamennyi tagállamot, hogy haladéktalanuk ratifikálja a fogyatékkal élő személyek jogairól
szóló ENSZ-egyezményt, és ténylegesen hajtsa végre annak rendelkezéseit az egyetemes tervezés elvei
érvényesülésének szabványfejlesztési folyamatokban történő elősegítése tekintetében; sürgeti továbbá a
Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a jelenlegi közbeszerzési szabályaikat akadálymentesítési
záradékok közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásaiba történő belefoglalása érdekében a hozzáférés
elősegítése, továbbá a gyártók ösztönzése érdekében, hogy hozzáférhető termékeket és szolgáltatásokat
dolgozzanak ki és kínáljanak; sürgeti, hogy az Unió által finanszírozott K+F projektek fejlesszenek ki
újszerű, segítő technológiát alkalmazó termékeket, továbbá hogy az akadálymentesítési rendelkezéseket
tegyék a nemzeti és regionális szintű strukturális finanszírozás feltételévé;
64.
hangsúlyozza, hogy a fogyasztóvédelem további megerősítése érdekében prioritásként kell kezelni az
általános termékbiztonsági irányelvhez kapcsolódó szabványok kifejlesztésének eljárását;
65.
felhívja a figyelmet az Európai Parlament elektromos járművekről szóló 2010. május 6-i állásfogla
lására, amely hangsúlyozza, hogy a versenyképesség és a környezetvédelem érdekében az elektromos
járművek piaci bevezetésének felgyorsításához hatékony szabványosítási folyamatokra van szükség külön
böző területeken;
66.
rámutat arra, hogy mind a szellemi tulajdonjogok (IPR), mind a szabványosítás ösztönzi az innová
ciót és elősegíti a technológia terjesztését; hangsúlyozza, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a szab
ványok felhasználóinak és a szellemi tulajdonjogok tulajdonosainak érdekei között; felszólítja az európai és
nemzeti szabványügyi szervezeteket, hogy legyenek különösen éberek a szabadalmaztatott technológiákon
alapuló szabványok kialakításakor, hogy biztosítva legyen a felhasználók széles körű hozzáférése; hangsú
lyozza, hogy biztosítani kell, hogy a szabványokban megtalálható bármely lényeges IPR-t igazságos, ésszerű
és diszkriminációmentes feltételekkel bocsássák rendelkezésre;
67.
elismeri, hogy a különböző fórumok és konzorciumok jelentősen hozzájárulnak a szabványosítási
rendszerhez azáltal, hogy olyan, globális jelentőséggel bíró előírásokat biztosítanak, amelyek gyakran fogé
konyabbak az innovatív technológiákra; rámutat arra, hogy különösen az információs és kommunikációs
technológiai ágazatban számos fórum és konzorcium alakult át olyan világméretű szervezetté, amely nyílt,
átlátható és konszenzuson alapuló fejlesztési folyamat alapján, széles körűen alkalmazott előírásokat készít;
úgy véli, hogy az európai szabványügyi szervezeteknek és fórumoknak/konzorciumoknak meg kell találniuk
annak módjait, hogy tevékenységeik tervezése során együttműködjenek a szabványok legmegfelelőbb –
nemzetközi vagy európai – szinten történő átadása révén a koherencia biztosítása, valamint a szétaprózódás
és a párhuzamosságok elkerülése érdekében;
68.
felszólítja továbbá az európai szabványügyi szervezeteket, hogy alakítsanak ki és hajtsanak végre egy,
a fórumok/konzorciumok előírásainak európai szabványokként való elfogadására vonatkozó továbbfejlesz
tett mechanizmust, amivel a hatáskörök nemzeti átruházásának elvével összhangban az összes érintett féllel
való konzultációhoz létrehozott eljárásokon keresztül garantálni kell a konszenzust minden érdekelt fél
részéről; hangsúlyozza, hogy ez nem korlátozhatja annak lehetőségét, hogy azokat globálisabb státusz
elérése érdekében közvetlenül benyújtsák a nemzetközi szabványügyi szervezeteknek, feltéve, hogy ez
megfelel a Világkereskedelmi Szervezetnek a kereskedelem elé háruló technikai akadályokkal kapcsolatos
megállapodásában foglalt alapelveknek (átláthatóság, nyíltság, pártatlanság, konszenzus, hatékonyság, alkal
mazhatóság és összefüggés);
69.
elismeri, hogy az interoperabilitás az innováció és a versenyképesség kulcsa, különösen az IKTágazatban, ahol szerephez jutnak a fórumok és konzorciumok; rámutat arra, hogy az interoperabilitás
nem csupán a szabványok/előírások kialakításától függ, hanem azok felhasználók általi átültetésétől is;
elismeri, hogy a felhasználók által vezérelt fórumok és konzorciumok fontos szerepet játszanak az inter
operabilitás elérésében; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az IKT-fórumok és -konzorciumok és a hivatalos
szabványalkotási testületek közötti koordinációt, amely által növelhető a kölcsönös átjárhatóság és csök
kenthető az IKT-ágazaton belüli szabványok megkettőzésének és ellentmondásának kockázata;

2012.3.8.

2012.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70 E/67
2010. október 21., csütörtök

70.
hangsúlyozza, hogy feltétlenül szükség van az IKT-ra vonatkozó szabványosítási politika piaci és
politikai fejleményekhez való hozzáigazítására, ami által elérhetőek az olyan fontos, kölcsönös átjárhatóságot
igénylő európai szakpolitikai célok, mint például az e-egészségügy, a hozzáférhetőség, a biztonság, az eüzletvitel, az e-kormányzat és a közlekedés, és ami hozzájárul a személyes adatok védelmét támogató
szabványok fejlődéséhez;
71.
kéri a Bizottságot, hogy a többi uniós szakpolitika támogatására hajtson végre olyan korszerű és
szélesebb körű uniós szabványosítási politikát az információs technológiára vonatkozóan, amely többek
között biztosítja a kölcsönös átjárhatóságot, a jogbiztonságot, valamint a megfelelő biztosítékok alkalma
zását, egyúttal minimálisra csökkentve a vállalkozások többletterheit, a felhasználók kockázatait és az
információs technológia szabad mozgásának útjában álló akadályokat;
72.
felhívja a Bizottságot, hogy alkalmazza hatékonyan az információs technológia szabványosítását
lehetővé tévő meglévő jogalapokat, és azonosítsa azon további információs technológiai ágazatokat, terü
leteket vagy alkalmazásokat, amelyek esetében az uniós szabványosítás hatékony alkalmazása az uniós
szakpolitikák támogatását szolgálhatná, valamint hogy ennek fényében terjesszen elő megfelelő javaslatokat;
kéri a Bizottságot, hogy adott esetben vegye fontolóra az „új megközelítés” és az „új jogi keretet” alkalma
zását az uniós politikákat támogató korszerűsített IKT szabványosítási politika modelljeként;
73.
hangsúlyozza, hogy a nemzetközi szabványok – az egyazon szabvány sok országban való alkalma
zása révén, a teljesítményalapú megközelítés középpontba állításával és a fogyasztói megértés és a piaci
bizalom ösztönzésével – a globális piac húzóelemeit jelentik;
74.
hangsúlyozza, hogy a szabályozói dialógus a belső piac külső dimenziójának fontos szempontja és
ezért meg kell védeni és meg kell erősíteni az európai szabványosítási rendszer pozícióját a nemzetközi
szabványosítási környezeten belül a valódi globális jelentőséggel bíró nemzetközi szabványok kifejleszté
sének támogatása, a kereskedelem megkönnyítése és Európa versenyképességének fokozása érdekében,
közben figyelembe véve a fejlődő országok legitim érdekeit és vigyázva arra, hogy a nemzetközi szinten
már elvégzett munkát ne végezzék el újra feleslegesen;
75.
támogatja két európai szabványügyi szakértő Kínába és Indiába delegálását az ESO-k támogatása, az
európai szabványok előmozdítása és ezen országok szabványosítási rendszereiről való visszajelzés céljából;
felkéri a Bizottságot, hogy tárja fel, szükség van-e a világ más régióiba is szabványügyi szakértők delegálására
az európai szabványosítási rendszer további támogatása érdekében;
76.
felszólítja a Bizottságot, hogy szabványosítási tevékenységét hangolja össze nemzetközi partnereink
kel, például a transzatlanti párbeszéd keretében; ennek szellemében ösztönzi a Bizottságot a szükséges
intézkedések előkészítésére és megtételére az európai szabványosítás világszintű befolyásának megerősítése
érdekében, hogy ezáltal növekedjék Európa termékeinek és szolgáltatásainak versenyképessége a nemzetközi
kereskedelemben;
77.
kéri az európai érdekelt feleket és a nemzeti szabványügyi testületeket, hogy ismételten erősítsék meg
a nemzetközi szabványosítás melletti elkötelezettségüket, Európa vezető szerepének kihasználása és a
globális piacokon az első lépést megtevő szereplőnek járó előnyök kiaknázása érdekében; hangsúlyozza,
hogy az európai érdekelt felek és a nemzeti szabványügyi testületek között technikai és politikai szinten is
jobb koordinációra van szükség a nemzetközi szabványosítás terén;
*
*

*

78.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok kormányának és parlamentjének.
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Végrehajtott reformok és fejlesztések a Moldovai Köztársaságban
P7_TA(2010)0385
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása a Moldovai Köztársaságban végrehajtott
reformokról és előrelépésekről
(2012/C 70 E/06)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió között 1994. november 28-án aláírt és 1998.
július 1-jén hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra,
— tekintettel az EU–Moldova Együttműködési Tanács 2009. december 21-én kiadott együttes nyilatkoza
tára,
— tekintettel a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió közötti társulási egyezmény megkötésére irányuló
folyamatban lévő tárgyalásokra, illetve az Unió és a Moldovai Köztársaság közötti vízumrendszer libe
ralizálásáról folyó tárgyalásokra,
— tekintettel a Moldovai Köztársaságban elért haladásról szóló 2010. május 12-i bizottsági jelentésre
(COM(2010)0207),
— tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Moldováról és a Dnyeszteren túli
területekről szóló 2010. május 17-i, a Dnyeszteren túli régió vezetésével szembeni korlátozó intézke
désekről szóló 2010. szeptember 27-i, valamint a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának a
Moldovai Köztársaság általi ratifikálásáról szóló 2010. október 14-i nyilatkozatára,
— tekintettel a 2009. július 29-i parlamenti választások és az alkotmányreformmal kapcsolatos 2010.
szeptember 5-i népszavazás eredményére, valamint azon határozatra, mely szerint 2010. november
28-án előrehozott választásokat fognak tartani,
— tekintettel a Moldovai Köztársaságról és a Dnyeszteren túli régióról szóló korábbi állásfoglalásaira,
— tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,
A. mivel az európai szomszédságpolitika (ENP) és a 2009 májusában útjára indult keleti partnerség
elismerte a Moldovai Köztársaság európai törekvéseit, valamint Moldova mint az Európai Unió tagálla
maihoz mély történelmi, kulturális és gazdasági szálakkal kapcsolódó ország jelentőségét,
B.

mivel az EU–Moldovai Köztársaság által jelenleg tárgyalt társulási megállapodás jelentősen megerősíti az
EU és a Moldovai Köztársaság közötti közös intézményi keretet, megkönnyíti valamennyi területen a
kapcsolatok elmélyítését, megerősíti a politikai egyesülést és a gazdasági integrációt, és amely a
kölcsönös jogokról és kötelezettségekről is rendelkezhet,

C.

mivel az EU és Moldova közötti kapcsolatok az elmúlt évben jelentős mértékben javultak, és ezt az
Európai Bizottság 2010. május 12-i, az elért haladásról szóló jelentése megfelelően kifejezésre is juttatta,
mely szerint az európai szomszédságpolitika cselekvési tervében szereplő legtöbb ágazat terén előre
haladás történt,

D. mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése, az Európai Külügyi Szolgálat felállítása és az Unió alelnö
kének/főképviselőjének kinevezése megújult lendületet ad az Európai Uniónak a saját szomszédságában
meglévő állandósult konfliktusok – beleértve a Dnyeszteren túli terület kérdésének– kezelésében egy
még inkább kezdeményező szerep vállalásához,
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1.
üdvözli a Moldovai Köztársaság tavaly elért eredményeit és bízik benne, hogy a választási folyamat
tovább fogja erősíteni Moldovában a demokratikus intézményeket, valamint a jogállamiság és az emberi
jogok tiszteletben tartását; elvárja, hogy a moldovai hatóságok továbbvigyék a szükséges reformokat és
teljesítsék az irányú kötelezettségeiket, hogy a Moldovai Köztársaság szilárdan haladhasson tovább az
európai integráció felé vezető úton;
2.
üdvözli, hogy 2010. január 12-én az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság között elindultak a
társulási egyezményről szóló tárgyalások, és megelégedéssel veszi tudomásul a Moldovai Köztársaságtól a
Bizottságnak megküldött, e folyamat során elért nagyon jó eredményeket;
3.
felszólítja a Tanácsot, hogy kérje fel a Bizottságot egy vízumliberalizációval kapcsolatos ütemterv
sürgős kidolgozására 2010. október 25-én tartandó ülésén, amelynek segítségével a vízumkérdésről szóló
párbeszéd a műveleti fázisba lép, és amely a Moldovai Köztársaságnak a vízumkérdésről szóló párbeszéd
négy fejezetéről szóló előzetes tárgyalásokat követően elért előrehaladásán alapul;
4.
üdvözli, hogy az ország gazdasági stabilizációjának támogatása, valamint az IMF hatályos program
jában meghatározott – a fizetési mérleghez és a költségvetéshez kapcsolódó – finanszírozási szükségleteinek
enyhítése céljából a Moldovai Köztársaság vissza nem térítendő támogatás formájában legfeljebb 90 millió
euró összegű makroszintű pénzügyi támogatást kap; hangsúlyozza, hogy a Moldovai Köztársaságnak
fokoznia kell a strukturális reformok hatékony megvalósítására irányuló erőfeszítéseit, különösen a jogálla
miság, a korrupció elleni küzdelem, valamint az üzleti és beruházási légkör tekintetében;
5.
elismeri, hogy javulás történt az üzleti környezet és a vállalkozói tevékenység szabályozási kerete
tekintetében, ami a beruházásokkal kapcsolatos vonzerő szempontjából alapvető fontosságú intézkedésnek
számít, és bízik abban, hogy a társulási megállapodás részét képező, és a Moldovai Köztársaság és az EU
közötti szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról szóló tárgyalások gyors ütemben fognak zajlani;
6.
támogatja a számos tagállami külügyminiszter, valamint a bővítésért és az európai szomszédságpoli
tikáért felelős uniós biztos, Štefan Füle részvételével zajló „Moldova barátai” elnevezésű kezdeményezést,
melynek célja, hogy kifejezze az EU határozott támogatását és szolidaritását a Moldovai Köztársaság felé,
valamint egyértelmű jele annak, hogy elkötelezetten támogatja az országot az előtte álló kihívások legyő
zésében; úgy véli, hogy ez a kezdeményezés hatékonyan támogatja majd a Moldovai Köztársaságot belső
reformjai végrehajtásában és az Európai Unióhoz való közeledésben;
7.
véleménye szerint az EU hozzájárulhat a Dnyeszteren túli terület helyzetének megoldásához a biza
lomépítés elősegítése, különösen a lakosság közös szükségleteire irányuló, a helyi közösségek és a civil
társadalom együttműködésével megvalósuló közös projektek támogatása, valamint a Dnyeszter mindkét
oldalán a gazdasági válság enyhítését célzó segítségnyújtás révén;
8.
hangsúlyozza, hogy a Dnyeszteren túli kérdés megoldása alapvetően fontos elem a Moldovai Köztár
saság és a régió politikai stabilitásának és gazdasági jólétének előmozdítása szempontjából; megismétli, hogy
támogatja a Moldovai Köztársaság területi integritását, és rámutat arra, hogy erőteljesebb uniós szerepvál
lalásra van szükség a Dnyeszteren túli régió kérdésére vonatkozó megoldás tekintetében, mivel a probléma
elhúzódásának nem szabad akadályoznia Moldova európai uniós integrációját;
9.
üdvözli a Dnyeszteren túli konfliktus rendezésével kapcsolatban 2009 júniusa óta az „5 + 2”
felállásban lezajlott nem hivatalos tárgyalásokat, felhívja a feleket, hogy ebben a felállásban a lehető legha
marabb ismét hivatalos tárgyalásokat folytassanak, és üdvözli az Angela Merkel német kancellár és Dimitrij
Medvegyev orosz elnök által elindított, és a Dnyeszteren túli konfliktus megoldására irányuló Mesebergkezdeményezést, és úgy véli, hogy egy külügyminiszteri szinten megrendezendő biztonsági fórum hozzájá
rulhatna a konfliktus partnerekkel közös, fenntartható megoldásához;
10.
hangsúlyozza, hogy szükséges az emberek állami intézményekbe, valamint igazságügyi hatóságokba
vetett bizalmának megerősítése, főként azt követően, hogy a bűnüldöző szervek néhány tisztje és alkalma
zottja beavatkozott a 2009 áprilisában lezajlott erőszakos eseményekbe, és elvárja, hogy állítsák bíróság elé
mindazokat, akik felelősek az erőszakért;
11.
ösztönzi valamennyi demokratikus politikai erőt és etnikai-kulturális közösséget, hogy kerülje el a
szükségtelen összetűzéseket, és összpontosítson arra, hogy a Moldovai Köztársaság számára olyan átfogó
jövőképet alakítson ki, amelynek célja, hogy az országot az európai célkitűzések elérése felé irányítsa;

C 70 E/70

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010. október 21., csütörtök

12.
reméli, hogy a 2010. november 28-ra kiírt közelgő választásokat a nemzetközi követelményeknek
megfelelően bonyolítják le és emlékeztet arra, hogy a választási kampányban egyenlő feltételeket kell
teremteni az összes politikai erő számára; elvárja a külföldön élő moldovai állampolgárok szavazati jogának
hatékonyságát biztosító intézkedések meghozatalát, és leszögezi, hogy a Dnyeszteren túli szakadár régió de
facto hatóságainak nincs joga, hogy akadályozza a moldovai állampolgárokat abban, hogy részt vegyenek a
szavazáson;
13.
felszólítja a Moldovai Köztársaságot, hogy az Euronest Parlamenti Közgyűlés alapító okiratának
megfelelően vegyen részt a közgyűlésben;
14.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak,
az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint a moldovai kormánynak és parlament
nek.

Integrált uniós tengerpolitika
P7_TA(2010)0386
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az integrált tengerpolitikáról (IMP) – az elért
eredmények értékeléséről és az új kihívásokról (2010/2040(INI))
(2012/C 70 E/07)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
szóló, 2008. június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1),
— tekintettel az Európai Bizottság „Az Európai Unió integrált tengerpolitikája” című közleményére
(COM(2007)0575),
— tekintettel az Európai Bizottság „Az integrált uniós tengerpolitika eredményei” című helyzetjelentésére
(COM(2009)0540),
— tekintettel az Európai Bizottság integrált uniós tengerpolitika eredményeiről szóló helyzetjelentését
kísérő, a bizottsági szolgálatok által elkészített munkadokumentumra (SEC(2009)1343),
— tekintettel az Európai Bizottság „Úton a földközi-tengeri térségben folytatott tevékenységek jobb irányí
tását célzó integrált tengerpolitika felé” című közleményére (COM(2009)0466),
— tekintettel az Európai Bizottság „Az integrált uniós tengerpolitika nemzetközi dimenziójának fejlesztése”
című közleményére (COM(2009)0536),
— tekintettel az Európai Bizottság „Úton a tengerfelügyelet integrációja felé: az EU tengeri területeire
kiterjedő közös információmegosztási környezet” című közleményére (COM(2009)0538),
— tekintettel az Európai Bizottság „Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásának vizsgálata”
című közleményére (COM(2008)0068),
(1) HL L 164, 2008.6.25., 19. o.
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— tekintettel az Európai Bizottság „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
stratégiája” című közleményére (COM(2010)2020),
— tekintettel az Európai Bizottság „A Bizottság munkaprogramja a 2010. évre – Ideje cselekednünk!”című
közleményére (COM(2010)0135),
— tekintettel az Európai Bizottság „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret
felé” című fehér könyvére (COM(2009)0147),
— tekintettel az Európai Bizottság „Tengeri területrendezési útiterv: Egységes alapelvek érvényesítése az EUban” című közleményére (COM(2008)0791),
— tekintettel az Európai Bizottság „Iránymutatások a tengerpolitikával kapcsolatos integrált megközelítés
hez: az integrált tengerpolitikai irányítás és az érintettekkel folytatott konzultáció terén megvalósítandó
helyes gyakorlat kialakításáról” című közleményére (COM(2008)0395),
— tekintettel az Európai Bizottság „A balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós stratégia” című közle
ményére (COM(2009)0248),
— tekintettel az Európai Bizottság „Az Európai Unió és az Északi-sarkvidék” című közleményére
(COM(2008)0763),
— tekintettel az Európai Bizottság szolgálatai által elkészített, „A Tengerrel kapcsolatos ismeretek európai
infrastruktúrája: Az európai tengeri megfigyelési és adathálózat kiépítésének menetrendje” című munka
dokumentumra (SEC(2009)0499),
— tekintettel az Európai Bizottság szolgálatai által elkészített, „Tengeri adatkezelő infrastruktúra – A nyil
vános konzultációs eredményei” című munkadokumentumra (SEC(2010)0073),
— tekintettel az Európai Bizottság szolgálatai által elkészített, „Informális dokumentum a tengerészeti
felügyeletről” című munkadokumentumra (SEC(2008)2337),
— tekintettel az Európai Bizottság „A tengerkutatás és a tengerhasznosítási célú kutatás európai stratégiája –
Az Európai Kutatási Térségen belüli egységes keretrendszer a tengerek és óceánok fenntartható haszno
sításáért” című közleményére (COM(2008)0534),
— tekintettel az Európai Bizottság „Javaslatok és stratégiai célkitűzések az Európai Unió tengeri szállítási
politikájának vonatkozásában a 2018-ig terjedő időszakra” című közleményére (COM(2009)0008),
— tekintettel a Tanács 2009. november 16-i, integrált tengerpolitikára vonatkozó következtetéseire,
— tekintettel a Tanács 2009. november 17-i, integrált tengerészeti felügyeletre vonatkozó következtetéseire,
— tekintettel a Tanács 2010. június 14-i, integrált tengerpolitikára vonatkozó következtetéseire,
— tekintettel a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezményre és ennek jegyzőkönyvei
re (1),
— tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére a tengerekre és tengerparti területekre vonatkozó, 2009.
június 17–18-i csomagról,
(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0128.
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— tekintettel „Az Európai Unió jövőbeni tengerpolitikája felé: európai elképzelések az óceánok és a
tengerek jövőjéről” című, 2007. július 12-i állásfoglalására (1),
— tekintettel az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló 2008. május 20-i állásfoglalására (2),
— tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
— tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a Halászati Bizottság és a
Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0266/2010),
A. mivel az óceánok és tengerek rendkívül összetettek és számos tevékenység, érdek és politika hat rájuk;
mivel a tengerpolitikai ügyekkel kapcsolatban jelentkező számos kihívás megfelelő kezeléséhez szük
séges szakértelem és hatáskör több, igen eltérő irányítási szintekhez tartozó kormányzati és magán
szereplő között oszlik meg,
B.

mivel a világóceánok és világtengerek összekapcsolódnak és kölcsönösen függnek egymástól, és mivel
ezen túlmenően az óceánok és tengerek hajózási, halászati, energetikai, turisztikai, kutatási célú egyre
intenzívebb kiaknázása, valamint az éghajlatváltozás még tovább fokozta a tengeri környezetre nehe
zedő nyomást,

C.

mivel a hajóipar és hajógyártás jelentős mértékben járul hozzá az uniós országok jólétéhez és értékes
szolgáltatást kínál az európai és a globális ipar és a fogyasztók számára,

D. mivel az integrált tengerpolitikai megközelítés világos választ ad arra a kérdésre, hogy hogyan lehetséges
nagyobb koherenciát elérni a tengeri és parti területekre vonatkozó különböző politikák égisze alatt
folytatott tevékenységek, illetve az ezen ökoszisztémák erőforrásainak környezetbarát felhasználására
irányuló igény között,
E.

mivel a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv alkotja az integrált tengerpolitika (IMP) környe
zetvédelmi pillérét; mivel ezt a megközelítést jobban össze kell kapcsolni más ágazati politikákkal,

F.

mivel az integrált tengerpolitikának a tengerkutatási, technológiai és innovációs kiválóságon kell
alapulnia és a döntéshozatal során egyablakos megközelítéshez, s ezzel együtt a szabályozó hatásköri
párhuzamosságok csökkenéséhez kell vezetnie, a regionális és helyi sajátosságok figyelembevétele
mellett,

G. mivel az integrált tengerpolitikai irányítási struktúráknak növelniük kell az egymással versengő tevé
kenységek összehangolt tervezését, a tengeri területek stratégiai irányítását, a felügyeleti tevékenységek
minőségét és a jogszabályok végrehajtását, mivel ez a célkitűzés szükségessé teszi a szóban forgó
struktúrák egészének helyes azonosítását, láthatóságuk garantálását és együttműködésük javítását,
mindezt egy átlátható és koherens keretben,
H. mivel az Európai Unió a világ első számú tengeri hatalma, amelynek az integrált tengerpolitikára és
annak eredményeire támaszkodva meghatározó szerepet kell játszania a nemzetközi színtéren a tengeri
tevékenységek tervezésének javítása, a környezet védelme és a bevált gyakorlatok nemzetközi fóru
mokon való terjesztése érdekében,
I.

mivel Európa legkülső tengerparti és szigeti régiói fontos szerepet játszanak a biztonság, valamint a
környezeti kockázatok és a bűncselekmények elleni védelem tekintetében;

(1) HL C 175. E, 2008.7.10., 531 o.
(2) HL C 279. E, 2009.11.19., 30 o.
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Általános észrevételek
1.
üdvözli az Európai Bizottság integrált tengerpolitikáról (IMP) szóló 2009. októberi csomagját mint a
2007-es kék könyv cselekvési tervének aktuális és bíztató leltárba vételét, és egyúttal elismeri, hogy a már
megtett és előirányzott új kezdeményezések teljes mértékben összhangban vannak a kék könyv céljaival,
illetve azoknak logikus következménye; általánosan megerősíti a tengeri ügyek integrált megközelítésének
érvényességét;
2.
egyetért a Bizottsággal abban, hogy az „erős tengeri hagyomány” Európa egyik erőssége; felkéri ezért az
Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább az egyes tengeri ágazatokban rejlő lehető
ségeket a „kék növekedés” ambiciózus stratégiájának kidolgozása révén;úgy véli, hogy az integrált tenger
politikának hozzá kell járulnia a versenyképes, szociális szempontokat szem előtt tartó, fenntartható Unió
hoz, ebben az összefüggésben úgy véli, hogy az integrált tengerpolitikába a továbbiak során harmonikus
módon be kell illeszteni a gazdasági fejlődés, a magas szintű foglalkoztatottság – különösen az ágazatnak a
fiatalok számára a tanulási lehetőségek és a „tengerészeti Erasmus” elindítása révén történő vonzóbbá tétele
révén – és a környezetvédelem célkitűzéseit; meggyőződése ezért, hogy az integrált tengerpolitikát össze kell
kapcsolni az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel és kezdeményezéseivel;
3.
ezért kéri a Bizottságot, hogy dogozzon ki egy átfogó, ágazatokon átívelő, 2013-ig szóló stratégiát a
part menti területek és a tengerrel kapcsolatos ágazatok fenntartható növekedése céljából, a lehetőségek és
politikai alternatívák széles körű vizsgálata és az érdekeltekkel folytatott széles körű konzultáció alapján; úgy
véli, hogy e stratégia egyik elemének az új, integrált megközelítésnek kell lennie ahhoz, hogy megerősítse
Európa világviszonylatban betöltött vezető szerepét a tengerkutatás és a tengerhasznosítási célú kutatások, a
technológiafejlesztés és a tengerhajózási gépüzemi területeken olyan ágazatokban, mint a hajóépítés, a
tengeri erőforrások fenntartható fejlődése, a „tiszta hajózás” és a nyílt tengeri energiaforrások kiaknázása
és technológiái; megállapítja, hogy nemzetközi szintű megoldásokat kell kidolgozni a hajóépítési ágazatban
tapasztalható tisztességtelen gyakorlatok megszüntetésére;
4.
felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a Mexikói-öbölben történt olajszennyezés katasztrófáját
követően, és biztosítsa az európai offshore kőolaj-kitermelés jogbiztonságát azáltal, hogy a katasztrófame
gelőzést és az olajszállító tartályhajók, valamint a fúrótornyok okozta balesetek elleni küzdelmet célzó,
megfelelő európai cselekvési tervet dolgoz ki nemzetközi szinten, különösen a határokon átnyúló szeny
nyezések esetére; kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
vonatkozó nemzetközi egyezményeiben meghatározott, meglévő nemzetközi jogi keret maradéktalan végre
hajtására, és ezzel párhuzamosan uniós és tagállami szinten tárja fel az ilyen katasztrófák megakadályozását
szolgáló valamennyi lehetséges intézkedést és az összes joghézagot, valamint figyelembe véve a Mexikóiöböl és az európai parti és tengeri régiók sajátosságait, a lehető leggyorsabban igazítsa ki ennek megfelelően
az összes vonatkozó uniós jogszabályt;
5.
sürgeti a Bizottságot, hogy az EMSA-ról szóló rendelet felülvizsgálata foglalja magában az Európai
Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) megbízásának a tengeri létesítmények és az olajfoltok eltávolításának
biztonsági ellenőrzésére történő kiterjesztését;
6.
e tekintetben úgy véli, hogy sürgősen felül kell vizsgálni a környezeti károk megelőzése és felszámo
lása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelvet, amely az offshore kőolaj-kitermelés
esetében nem tartalmazza a „szennyező fizet” elvet;
7.
e tekintetben felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy ki kell-e bővíteni az Európai Tenger
biztonsági Ügynökség megbízatását, valamint felelősségi körét ki kell-e terjeszteni az offshore kőolaj-kiter
melés biztonsági szabályainak betartására vonatkozó ellenőrzésre és a katasztrófaelhárítási tervek felügyele
tére;
8.
üdvözli a Bizottság „A tengeri régiókban végzett uniós finanszírozású projektek adatbázisa” című
tanulmányát (1), és felszólítja a Bizottságot, hogy az integrált tengerpolitikáról szóló következő helyzetjelen
tésében nyújtson teljes és rendszeres áttekintést a tengeri ágazatokkal, a part menti területekkel és a
tengerekkel kapcsolatos tevékenységekre az összes költségvetési tételben rendelkezésre bocsátott finanszí
rozásról;
9.
kéri a Bizottságot, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy az integrált tengerpolitika megfelelő finanszírozást
kapjon a következő pénzügyi tervben, és tanulmányozza a finanszírozás minden lehetőségét, többek között
a Régiók Bizottsága javaslatát egy parti alap létrehozására és a különböző finanszírozási rendszerek haté
kony összehangolását;
(1) Végleges jelentés. FISH/2007/04 keretszerződés, 4. sz. különleges szerződés, 2009. december.
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10.
támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy az integrált tengerpolitikát 50 millió euróval finanszí
rozza a következő két évben a politika, a kormányzás, a fenntarthatóság és a felügyelet terén folytatott
korábbi projektekben megkezdett tevékenységek továbbvitele érdekében;

Tengeri irányítás
11.
gratulál azon tagállamoknak és régióknak, amelyek már kidolgozták az integrált tengerpolitikai
irányítás politikáit és kereteit; felhívja valamennyi olyan tagállamot, amelyre az integrált tengerpolitikával
kapcsolatban még mindig a strukturális szétdaraboltság jellemző az igazgatás területén, hogy késlekedés
nélkül hozzanak létre integrált egységes szervezeteket a tengeri ügyek irányítására;
12.
egyetért a Bizottság tengerpolitikai irányításra vonatkozó iránymutatásaival és az elmúlt évben tett
ígéretes, ugyanakkor nem kielégítő előrelépésre vonatkozó elemzésével;
13.
felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a part menti régiókat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az
integrált tengerpolitika kidolgozásért és megfelelő tengerpolitikai irányítási szerkezet kiépítéséért, amelyek
lehetővé teszik a rendelkezésre álló legjobb információkon alapuló, az összes érintett felet bevonó döntés
hozatalt, amely ennélfogva jobban tiszteletben tartja a különböző politikai célkitűzéseket;
14.
hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell a helyi igényekre szabott fejlesztési stratégiák kidolgozását,
amelyeket egy alulról építkező konzultációs folyamat irányít, és ellenzi az univerzális megközelítés alkal
mazását; ezért úgy véli, hogy a kormányzat különböző szintjei közötti hatáskörátfedések elkerülése, valamint
a helyi és a regionális hatóságok, a partvidéki közösségek, a civil társadalom szereplői és a tengerrel
kapcsolatos ügyekben érintett egyéb érdekelt felek közötti együttműködés és párbeszéd előmozdítása érde
kében rendkívül fontos az integrált tengerpolitikai irányítás; támogatja az EU tengeri makrorégióira vonat
kozó stratégiák létrehozását és kidolgozását a regionális tengeri területekre vonatkozó stratégiai megközelítés
összefüggésében;
15.
felszólítja a Bizottságot, hogy részletesebben és a teljesítmény alapján értékelje a tagállami és regio
nális szintű tengerpolitikai irányítási struktúrák minőségét, valamint ossza meg a legjobb gyakorlatokat az
integrált tengerpolitika céljainak elérése végett; úgy véli, hogy az integrált és átlátható tengerügyi irányítás az
optimális tervezés garanciájaként nagyban növeli az interakciók számát és hozzájárul a korlátok nélküli
európai tengeri térség létrejöttéhez;
16.
egyetért a Bizottsággal, hogy az irányítási struktúrákban határozottabban kellene rögzíteni az érdekelt
feleknek a tengerpolitika formálásába való bevonását is; ebből a célból felkéri az összes part menti tagálla
mot, amely ezt még nem tette meg, hogy a lehető leghamarabb jelöljenek ki nemzeti kapcsolattartó
pontokat az integrált tengerpolitika számára, ezáltal eleget téve a Bizottság kérésének is; hangsúlyozza,
hogy e működő hálózatot a lehető leghamarabb életre kell kelteni; támogatja egy ágazatokon átívelő
platform kialakítását az érdekeltek tengeri ügyekben folyó párbeszéde érdekében; kéri a Bizottság és a régiók
közötti konkrét partnerségek létrehozására irányuló lépések megtételét és megismétli támogatását a Tengerek
Európai Napja mellett; kéri, hogy az IMP valamennyi aspektusa tekintetében szenteljenek továbbra is
figyelmet az uniós polgárok tájékoztatásának és a nyilvánosság részvételének;
17.
üdvözli a tengeri klaszterek európai hálózatát és kéri a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, hogy
minden szinten támogassák e kialakuló szervezeteket, elsősorban is támogatva innovációs képességüket,
integráltságukat a nemzeti és közösségi politikákba és programokba, erősítve a határokon átnyúló együtt
működési formákat, nagyobb fokú nyitottságra törekedve a kkv-k irányában és javítva az utóbbiak látha
tóságát;
18.
felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy mélyítsék el az integrált tengerpolitikáról és más
tengerészeti kérdésekről – beleértve a tengerjogi egyezmény megerősítését és végrehajtását is – nemzetközi
szinten folytatandó párbeszédet; javasolja az Unió a Mediterrán Térségért (UfM) tagállamai közötti, integrált
tengerpolitikával foglalkozó miniszteri szintű találkozó megrendezését évente legalább egyszer;
19.
ezért arra kéri az Európai Uniót, hogy az Unió a Mediterrán Térségért keretein belül emeljen szót
annak érdekében, hogy emeljék be ennek az új nemzetközi szervezetnek a programjába a halászati és
akvakultúra-ágazathoz kapcsolódó bevált gyakorlatok közös kódexére vonatkozó tervezetet;
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20.
kéri a Bizottságot, hogy erősítse meg az integrált tengerpolitika nemzetközi vetületét, és felhívja a
Bizottság és a tagállamok figyelmét arra, hogy a tengeren folyó munka körülményei, a biztonság és a hajók
környezeti teljesítménye javítását nemzetközi fórumokon kell előmozdítani és e célokat a nemzetközi
szerződések részeként mind a kikötő szerinti, mind a lobogó szerinti, mind a parti államoknak ratifikálniuk
kell, amennyiben biztosítania kívánjuk a hajózás világszintű fejlődését;
21.
felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy támogassák az integrált tengerpolitika beillesztését a
pénzügyi támogatási eszközökbe és az EU külpolitikai céljai közé megfelelő – a szennyezés, az illegális
halászat, a kalózkodás és hasonló problémák elleni küzdelemre irányuló – kezdeményezések elfogadásával;

A tengeri medencékre vonatkozó kezdeményezések és stratégiák
22.
üdvözli a Bizottság által eddig javasolt, regionális tengeri medencékre vonatkozó kezdeményezéseket
és stratégiákat, valamint a tengerhez kapcsolódó makroregionális stratégiákat; elismeri, hogy az integrált
tengerpolitika elveinek végrehajtása megköveteli, hogy azt célzott stratégiákra és az egyes tengeri medencék
– a Földközi-tenger esetében az azt kitevő különböző alrégiók – sajátosságaihoz igazított konkrét intézke
désekre bontsák le; további párbeszédre és együttműködésre szólít fel a különböző tengeri medencék –
beleértve az Északi-tengert, az Atlanti-óceánt, a Feketetengert és a Földközi-tenger térségét – tengeri és part
menti területei irányításának többszintű megközelítés keretében történő javítása érdekében, és felkéri a
Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködésben sürgősen dolgozza ki és ismertesse az e régiókat
érintő fellépéseket;
23.
felhívja az Európai Bizottságot, hogy fordítson nagyobb figyelmet az Európai Unió legkülső régióinak
sajátosságaira, hiszen e tengervízi területeknek köszönhetően az Európai Unió a világ legnagyobb kiterjedésű
kizárólagos gazdasági övezetét birtokolja; ezért úgy véli, hogy e területek kulcsszerepet játszhatnak az
integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójában, és kéri a Bizottságot, hogy a regionális alcsoportokkal
kötött nemzetközi megállapodásaiba építsen be tengeri dimenziót;
24.
megjegyzi, hogy a Földközi-tenger és a Fekete-tenger vízterületének nagy része a parti államok
felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó területeken kívül esik, következésképpen ezen államok sem
szabályozási, sem végrehajtási jogkörrel nem rendelkeznek arra, hogy a felségterületükön kívüli területeken
átfogóan szabályozzák az emberi tevékenységeket;
25.
felkéri ezért a tengerparttal rendelkező államokat, hogy tengerjogi egyezmény alapján találjanak
megoldást a területkijelölési problémákra és egyezzenek meg egymással a tengeri övezeteik tekintetében;

Tengeri területtervezés
26.
megérti, hogy a tengeri területek irányításának stabilitása, kiszámíthatósága és átláthatósága kulcs
fontosságú a tengeren folytatott gazdasági tevékenységek, valamint az újbóli növekedés és munkahely
teremtés – köztük a megújuló energiaforrások, például a szél- és a hullámenergia kiaknázásának további
fejlesztése – optimális és fenntartható fejlődésének biztosításához;
27.
véleménye szerint a tengerek növekvő és egyre inkább egymással versengő felhasználási módozatinak
irányításához összehangolt, ésszerű és határokon átívelő tengeri területtervezésre mint semleges eszközre
van szükség, amely jelentős mértékben hozzájárulhat a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv végre
hajtásához, ami megkönnyítené a tenger különféle hasznosítási módjainak harmonikus együttélését;
28.
üdvözi az ökoszisztéma-szemléleten és tíz tervezési elv kidolgozásán nyugvó tengeri területfejlesztési
ütemtervet, és úgy véli, hogy eme ágazatokon átívelő politikai eszköz alapvető fontosságú az integrált
tengerpolitika végrehajtása szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy 2011-ben nyújtson be egy tengeri
területtervezési irányelvtervezetet, vagy tegyen ajánlást a tengeri területtervezés és a meglévő kezdeménye
zések (tengerparti övezetek integrált kezelése, Natura 2000, tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv)
közötti összhang biztosítására leginkább alkalmas eszközre;
29.
javasolja, hogy a különböző ágazatok (pl. hajózás, megújuló/szélenergia és akvakultúra) közösen
hasznosítsák a tengeri térségeket;
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30.
hangsúlyozza az európai tengeri területrendezés és annak a parti és legkülső régiókban való alkal
mazásának rendkívüli fontosságát, valamint rámutat az ökológiailag legérzékenyebb tengeri bioföldrajzi
régiók védelmének szükségességére, lehetővé téve ugyanakkor a halászati ágazat számára a források fenn
tartható kiaknázását;

Tengeri felügyelet
31.
reméli, hogy a tengeri felügyelet jól koordinált és integrált pillérközi, ágazatközi és határokon átívelő
megközelítése javítani fogja a tagállamok és az Európai Unió érdekeinek védelmét, valamint a tengeri szeny
nyezés és a jogellenes cselekmények megakadályozását azzal, hogy a tengeren tevékenykedő hatóságok
rendelkezésére bocsátják a különböző, vonatkozó tevékenységi ágazatokkal kapcsolatos ellenőrző és felügye
leti információkat, nagyobb hatékonyságot érve el ezzel;
32.
ezért felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat, az EU ügynökségeit és különösen az Európai Tenger
biztonsági Ügynökséget, valamint az illetékes szervezeteket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az együtt
működés és koordináció terén, valamint a szükséges jogszabályi kiigazítások tekintetében;
33.
felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve nevezze meg az információcsere előtti
akadályokat az európai uniós és a nemzeti jogszabályokban és az ügynökségek felhatalmazásában a regi
onális és nemzeti kezdeményezések, kutatási projektek és kísérleti projektek kapcsán a tengerek felügyele
tével és a KBVP-műveletek során szerzett tapasztalatok tanulságainak levonása érdekében ahhoz, hogy
2010-ben benyújtsa az integrált tengeri felügyelet menetrendjét és feltárja a harmadik országokkal – külö
nösen a Földközi-tenger térségében lévő azon országokkal, amelyek ratifikálták az ENSZ tengerjogi egyez
ményét, valamint a jelentős szervezetekkel – folyó együttműködés területeit;
34.
kéri a Bizottságot, hogy a következő pénzügyi terv előtt kellő időben mérje fel egy egységes infor
mációmegosztási környezet kialakításához az integrált tengeri felügyelet keretében szükséges további pénz
ügyi igényeket, mind az EU, mind a tagállamok érdekében;
35.
felszólítja a Bizottságot, hogy az egységes információmegosztási környezet érdekében tegyen javas
latot egy, a tengeri felügyelet integrálására irányuló jogi keret kialakítására;
36.
ismételten felszólít a tagállamok nemzeti felügyeletei, parti őrségei és flottái közötti együttműködés
javítására és emlékezteti a Bizottságot arra, hogy – az Európai Parlament által korábban a 2005/35/EK
irányelvben 2005-re kértek szerint – végezzen megvalósíthatósági tanulmányt a különböző parti őrségi
szolgálatok mélyebb együttműködéséről vagy integrálásáról a közeljövőben felállítandó európai parti
őrség létrehozásának tekintetében; úgy véli, hogy lehetőség van az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség
sokkal erőteljesebb bevonására a parti területek felügyeletébe, valamint a tagállamok által a tengeri szeny
nyezések szankcionálása érdekében tett erőfeszítések fokozására;

Egyéb
37.
megismétli az Európai Unió 2018-ig terjedő időszakra szóló tengeri szállítási politikájára vonatkozó
javaslatokról és stratégiai célkitűzésekről szóló állásfoglalásában kifejtett véleményét és kérését;
38.
felkéri a Bizottságot, hogy a fuvarozás jövőjéről szóló, hamarosan elkészülő fehér könyv fényében
vegye figyelembe a tengeri teherszállítás kereskedelemben betöltött rendkívül fontos szerepét, ösztönözze a
másodlagos és kevésbé forgalmas kikötők fejlesztését, valamint dolgozzon ki megfelelő megoldást a tengeri
szállítással kapcsolatos uniós és Unión kívüli biztonsági intézkedések kérdésére a veszélyes szállítmányokat
és azok vizsgálatát célzó, többszintű kockázatkezelési rendszerek javításába történő beruházások révén;
39.
hangsúlyozza a korlátok nélküli tengeri térség fontosságát, és felszólítja a Bizottságot és a tagálla
mokat, hogy
— mérjék fel és őrizzék meg a kis kikötőket;
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— a szárazföldi szállítás csökkentése érdekében bővítsék a rövid távú tengeri szállítási hálózatot;
— támogassák a szállítási módokkal, a szállítmányok kezelésével és a logisztikai megoldásokkal kapcsolatos
kutatást és fejlesztést olyan megoldások kidolgozása érdekében, amelyek csökkentik a szállítási időt és a
kezelési költségeket;
— támogassák a kikötői infrastruktúrák fejlesztését;
40.
felkéri a Bizottságot, hogy a vízi fuvarozás lehetőségeinek maximális kiaknázása és a szállítás haté
konyságának és diverzifikációjának növelése érdekében integrálja az európai tengerpolitikát és a belvízi
hajóutakra vonatkozó politikákat;
41.
sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat és az iparágat, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a
megújuló energiaforrásoknak a hajók meghajtásában és a fedélzeti villamosáram-termelésben történő
felhasználásával és alkalmazásával kapcsolatos kutatások és fejlesztések terén;
42.
sürgeti a Bizottságot, hogy megfelelő eszközök révén javítsa a tengerészek munkakörülményeit, a
közösségi jogban hajtsa végre az ILO tengerészeti munkaügyi egyezményét, továbbá tegyen javaslatot a
tengerészek képesítésére és képzésére irányuló programra, különös tekintettel az akár harmadik országbeli
fiatalok felvételére;
43.
felkéri a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra egy összehangolt európai ipari politikai kezdeményezést,
amelynek célja a versenyképesség növelése, az európai hajóépítő iparban rejlő szakértelem kiválóságának
támogatása és Európa versenyképes hajóépítési kapacitásának teljes kihasználása mellett, valamint a „zöld
hajózás” szellemében környezetbarát technológiákat és alternatív üzemanyagokat alkalmazva a határok
nélküli, egységes európai tengeri térségben folyó szállítás biztonságának, környezeti teljesítményének és
versenyképességének növelése; kéri a tagállamokat, hogy a hajók biztonságos és környezeti szempontból
nem kifogásolható bontása érdekében ratifikálják a hongkongi nemzetközi egyezményt (2009);
44.
az EUMSz-ben a területi kohézióra tett utalás alapján úgy véli, hogy a hozzáférhetőség javítása
céljából nagyon fontos, hogy az utasok és a javak mobilitása – a területek közötti rövid távú tengeri szállítás
és tengeri kabotázs előmozdítása révén – továbbra is a belső piaci politika szerves részét képezze, és egyúttal
jobb kapcsolatot biztosítson a periférikus tengeri régiók, a legkülső régiók és szigetek, valamint a konti
nentális terület és gazdasági központok között; ezzel összefüggésben rámutat, hogy döntő fontosságú az
EU-hoz tartozó szigeteken – különösen a kis szigeti közösségekben – élő közösségek személy- és áruszál
lítással kapcsolatos nehézségeinek megoldása, oly módon, hogy támogatják a piaci szereplők által nem
kellően kiszolgált tengeri útvonalakon történő szállítást, és e szigetek elhelyezkedésétől függetlenül egységes
kilométerköltséget biztosítanak a személyszállításhoz; konkrét intézkedések meghozatalára szólít fel a
legkülső régiók tekintetében, melyek figyelembe veszik e régiók sajátosságait;
45.
felhívja a figyelmet a tengeri gazdaság különös fontosságára a kiterjedt kizárólagos gazdasági
övezetekkel rendelkező tagállamok szempontjából, és arra, hogy elő kell segíteni a tengeri gazdasági klasz
terek létrehozását, és az Európa 2020 stratégia keretében erősíteni kell ezek növekedésre és foglalkoztatásra
gyakorolt pozitív hatását;
46.
hangsúlyozza, hogy a halászatnak és az akvakultúrának megvan a maga helye a tengeri gazdaságban
és a gyakran távoli tengerparti területek fejlesztésében, amelyek gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi
szempontú fellendülését az integrált uniós tengerpolitikának fokoznia kell;
47.
hangsúlyozza, hogy a tengeri területek használata tekintetében és különösen az ilyen tevékenységek
folytatására alkalmas területek rendelkezésre állása, továbbá a tengeri élőhelyek tengeri rezervátumok kiala
kítása és más, e célt szolgáló intézkedések általi megőrzésének szükségessége tekintetében az integrált uniós
tengerpolitikának figyelembe kell vennie a halászati és akvakultúra-ágazat kötöttségeit és sajátosságait, külön
hangsúlyt fektetve a tervezettebb, valamint az egyes tengeri medencék földrajzi és éghajlati sokszínűségére is
teljes mértékben tekintettel lévő kutatásra;
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48.
emlékeztet arra, hogy a part menti régiók és a szigetek különösen kiszolgáltatottak az éghajlatvál
tozás hatásainak; hangsúlyozza, hogy a Közösség hosszú tengerpartja mentén végrehajtott fejlesztéseknek –
beleértve a hátországi fejlesztéseket is – figyelembe kell venniük az éghajlatváltozás következményeit;
javasolja, hogy az éghajlatváltozással szembeni sebezhetőséget a jövőbeli regionális politika kidolgozásakor
is vegyék figyelembe, hogy ne veszélyeztessék az integrált tengerpolitika végrehajtását;
49.
kéri a Bizottságot, hogy a tengeri ágazatokba következetesen vezesse be a CO2 csökkentésére vonat
kozó célokat és piacgazdasági eszközöket, például a kibocsátáskereskedelmi rendszereket; a Nemzetközi
Tengerészeti Szervezet (IMO) Tengerikörnyezet-védelmi Bizottságának 61. ülése (2010. szeptember 27. –
2010. október 1.) eredményei nyomán valamint fenntartva az IMO keretén belüli további jelentős előreha
ladásra való felhívását emlékeztet a Bizottság kötelezettségvállalására a 2009/29/EK irányelv (ETS-irányelv)
keretében; továbbá kéri a Bizottságot, hogy az éghajlatváltozásról szóló fehér könyv nyomon követéseként
dolgozzon ki stratégiát az éghajlatváltozás part menti régiókra tett sajátos hatásainak enyhítésére;
50.
megismétli, hogy egy integrált, az ökoszisztéma-szemléleten alapuló megközelítés keretében sürgősen
enyhíteni kell a szárazföldi – pl. ipari és mezőgazdasági – tevékenységekből származó szennyezés és a parti
övezetek rossz kezelése következtében a tengeri környezetre nehezedő nyomást;
51.
felkéri a tagállamokat, hogy tegyenek eleget a „tengervédelmi stratégiáról” szóló keretirányelvben
vállalt kötelezettségeiknek és 2012. július 15. előtt mérjék fel tengervizeik környezeti állapotát, továbbá
határozzanak meg környezetvédelmi célokat és hozzanak létre ellenőrző programokat; felkéri továbbá a
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan nagyra törő intézkedési programokat, amelyek révén megvalósít
ható a vizeik jó ökológiai állapotára vonatkozó célkitűzés;
52.
felkéri a tagállamokat, hogy tegyenek eleget a „tengervédelmi stratégiáról” szóló keretirányelv
13. cikkében vállalt kötelezettségeiknek és jelöljenek ki védett tengeri területeket; felkéri továbbá a tagálla
mokat, hogy hatékonyan biztosítsák a védelmi intézkedések tiszteletben tartását;
53.
emlékeztet arra, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet határozata alapján kénkibocsátás-ellen
őrzési területté nyilvánított La Manche csatornán, Északi-tengeren és Balti-tengeren a hajóüzemanyagok SO2tartalmára vonatkozó új határértékek 2010. július 1-jén léptek hatályba; úgy véli, hogy az összes európai
part menti területet ugyanígy védeni kellene, és hogy az SO2-tartalomra vonatkozó új határértékeknek csak
néhány területen történő alkalmazása a verseny torzulásához vezethet; úgy véli, hogy az Unió teljes terü
letére kiterjedő, egységes szabályozást kellene bevezetni, és a tengerről a közúti szállításra történő modális
váltást mindenképpen el kell kerülni;
54.
tudomásul veszi, hogy a tengerek jelentős mértékű és gyorsan növekvő mennyiségű hulladék –
elsősorban műanyagok és elveszett hajókonténerek – lerakóhelyévé váltak; felszólítja a Bizottságot, hogy
ösztönözze az e hulladékmennyiség csökkentését célzó eszközök feltárásáról folyó európai és nemzetközi
eszmecserét;
55.
felkéri a Bizottságot, hogy alakítson ki stratégiát a fenntartható part menti, szigeti és tengeri turizmus
számára annak érdekében, hogy növekedjen ezen területek fenntarthatósága és vonzereje az ott lakók, illetve
az odalátogatók számára, és ez a stratégia képezze a tengeri régiók – például a Watt-tenger – természet
védelme tekintetében megfogalmazott célkitűzések egyikét, maradéktalanul kihasználva a turizmusra vonat
kozóan a Lisszaboni Szerződésben foglalt új rendelkezéseket és előmozdítva az olyan kezdeményezéseket,
mint az EDEN-hálózat;
56.
rámutat, hogy figyelembe véve a tengeri és parti turizmusban, illetve a kapcsolódó ágazatokban rejlő
hatalmas fejlődési lehetőségeket és növekedést elősegítő tényezőket, a parti övezetek jelentik Európában az
első számú turisztikai célpontot, és kéri a Bizottságot, hogy a fenntartható parti és tengeri turizmusra
vonatkozó stratégiájában térjen ki ezekre a kérdéskörökre is;
57.
hangsúlyozza a tenger- és tengerészeti politika hozzáadott értékének jelentőségét a szomszédos
országok, és különösen a tagállamok és a tagjelölt országok közötti együttműködés erősítése szempontjából;
58.
üdvözli a tengerkutatási és tengerhasznosítási célú kutatás európai stratégiáját, valamint a kutatási
keretprogramon belüli, „a jövő óceánjaira” vonatkozó közös felhívásokat, az integrált tengerpolitika végre
hajtásának integrált megközelítése konkrét jeleként; javasolja, hogy a tengerrel kapcsolatos tudományokat és
egy Európai Tengeri Kutatóintézet létrehozását kezeljék kiemelt helyen a 8. kutatási keretprogramban;
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59.
egyetért azzal, hogy az európai tengerekre és partvidékekre vonatkozó, több tudományágat átfogó
tudományos és műszaki tudásbázis kiépítése kulcsfontosságú; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a
regionális és helyi érdekeltekkel együttműködésben mérjék fel a meglévő adatbázisokat és megfigyelési
programokat, valamint gyorsítsák fel erőfeszítéseiket az európai tengeri megfigyelési és adathálózat (EMOD
NET) mihamarabbi működésbe hozása érdekében;
60.
sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson támogatást a tagállamoknak a hajótörést szenvedett hajók és a
tenger alatti régészeti lelőhelyek felkutatására és feltérképezésére irányuló terv beindítása érdekében– mivel
ezek is részét képezik a Közösség történelmi és kulturális örökségének –, így segítve elő e lelőhelyek
megismerését és tanulmányozását, valamint járuljon hozzá e területek kifosztásának megelőzéséhez, ezáltal
lehetővé téve megfelelő megőrzésüket;
61.
üdvözli a Bizottság által nemrégiben kidolgozott Tengeri Atlaszt, és arra ösztönzi az érdekelt feleket,
hogy az együttműködés új eszközeként vegyék igénybe a tengerügyi fórumot és hatékonyabban vonják be a
nyilvánosságot;
*
*
62.

*

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

Az Unió Latin-Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatai
P7_TA(2010)0387
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az Unió Latin-Amerikával fenntartott
kereskedelmi kapcsolatairól (2010/2026(INI))
(2012/C 70 E/08)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a WTO Hongkongban megrendezendő hatodik miniszteri konferenciájának előkészületeiről
szóló, 2005. december 1-i állásfoglalására (1), a WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő dohai
forduló értékeléséről szóló, 2006. április 4-i állásfoglalására (2), a kereskedelemről és a szegénységről
szóló, a kereskedelmi politikák meghatározása a kereskedelemnek a szegénység enyhítéshez való legna
gyobb mértékű hozzájárulása érdekében tárgyú, 2006. június 1-i állásfoglalására (3), az Európai Unió és
Latin-Amerika közötti megerősített partnerségről szóló, 2006. április 27-i állásfoglalására (4), az EU és a
Mercosur közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról szóló és az interregionális társulási megálla
podás megkötésére irányuló, 2006. október 12-i állásfoglalására (5), az EU „segély a kereskedelemért”
programjáról szóló, 2007. május 23-i állásfoglalására (6), a TRIPS-megállapodásról és a gyógyszerekhez
való hozzáférésről szóló, 2007. július 12-i állásfoglalására (7), a kereskedelemről és az éghajlatváltozásról
szóló 2007. november 29-i állásfoglalására (8), a Limában megrendezett ötödik latin-amerikai és karibi
államok–Európai Unió csúcstalálkozóról szóló, 2008. április 24-i állásfoglalására (9), a Kereskedelmi
Világszervezet reformjáról szóló, 2008. április 24-i állásfoglalására (10), a nyersanyagok és alapanyagok
kereskedelméről szóló, 2008. május 20-i állásfoglalására (11), a pénzügyi és gazdasági világválságnak a
fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre gyakorolt hatásairól szóló 2010. március 25-i
állásfoglalására (12) és a Latin-Amerikával ápolt kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról szóló,
2010. május 5-i állásfoglalására (13),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)

HL C 285. E, 2006.11.22., 126. o.
HL C 293. E, 2006.12.2., 155. o.
HL C 298. E, 2006.12.8., 261. o.
HL C 296. E, 2006.12.6., 123. o.
HL C 308. E, 2006.12.16., 182. o.
HL C 102. E, 2008.4.24., 291. o.
HL C 175. E, 2008.7.10., 591. o.
HL C 297. E, 2008.11.20., 193. o.
HL C 259. E, 2009.10.29., 64. o.
HL C 259. E, 2009.10.29., 77. o.
HL C 279. E, 2009.11.19., 5. o.
Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0089
Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0141.
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— tekintettel az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés állásfoglalásaira, különösen az EU és a latinamerikai országok közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok globalizációból eredő lehetőségeiről és
kihívásairól szóló, 2007. december 19-i állásfoglalásra, a dohai fordulóval kapcsolatos kihívásokról és
lehetőségekről szóló, 2008. május 1-jei állásfoglalásaira, a kereskedelemről és az éghajlatváltozásról
szóló, 2009. április 8-i állásfoglalására, és a Világkereskedelmi Szervezet reformjáról szóló, 2010.
május 14-i állásfoglalására,
— tekintettel a Kereskedelmi Világszervezetről (WTO) tartott parlamenti konferencia üléseinek 2003.
február 18-án Genfben, 2003. szeptember 12-én Cancúnban, 2004. november 26-án Brüsszelben,
2005. december 15-én Hongkongban és 2006. december 2-án és 2008. szeptember 12-én Genfben
elfogadott zárónyilatkozataira,
— tekintettel az európai uniós, latin-amerikai és karibi állam- és kormányfők eddig hat alkalommal,
Rio de Janeiróban (1999. június 28–29.), Madridban (2002. május 17–18.), Guadalajarában
(2004. május 28–29.), Bécsben (2006. május 12–13.), Limában (2008. május 16–17.) és Madridban
(2010. május 18.) megtartott csúcstalálkozójának nyilatkozataira,
— tekintettel az 5. EU–Mexikó csúcstalálkozó (2010. május 16.), a 4. EU–MERCOSUR csúcstalálkozó
(2010. május 17.), a 4. EU–Chile csúcstalálkozó (2010. május 17.), a 4. EU–CARIFORUM csúcstalálkozó
(2010. május 17.), a 4. EU–Közép-Amerika csúcstalálkozó (2010. május 19.), valamint az EU–Andok
Közösség csúcstalálkozó (2010. május 19.) együttes nyilatkozataira,
— tekintettel az Európai Unió és Brazília, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó,
Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti „Genfi banánkereskedelmi megállapodásra”, valamint az
Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti „Banánkereskedelmi megállapodásra”,
— tekintettel egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás,
valamint az EU–Chile Fejlesztési és Innovációs Egyesület létrehozásáról szóló megállapodásra,
— tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült
Államok között megkötött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapo
dásra, és a Mexikó és az EU közti stratégiai partnerségre,
— tekintettel az EU és Közép-Amerika közötti társulási megállapodás megkötésére,
— tekintettel a többoldalú kereskedelmi megállapodásról folyó, az Unió, Kolumbia és Peru közti tárgyalások
lezárására,
— tekintettel a két régió közötti nagyratörő és kiegyensúlyozott – a felek kapcsolatait megerősítő, politikai
és gazdasági szempontból számukra rendkívül előnyös – társulási megállapodásról szóló EU–MER
COSUR tárgyalások újraindítására,
— tekintettel az EU és Latin-Amerika közötti banánegyezményről, valamint annak az AKCS-országok és az
EU banántermelőire gyakorolt hatásairól szóló, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés által 2010.
április 1-jén elfogadott nyilatkozatra,
— tekintettel a 2009. május 11–14-én a Riói Csoport és az Európai Unió között Prágában megtartott XIV.
miniszteri találkozó közös közleményére,
— tekintettel a Bizottság 2009. szeptember 30-i, „Az Európai Unió és Latin-Amerika: Globális szereplők
partnersége” című nyilatkozatára (COM(2009)0495),
— tekintettel a 2010. június 2-i „vitaindító dokumentumra”, amellyel a Bizottság nyilvános konzultációt
indított az unió kereskedelmi politikájának jövőbeni irányáról,
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— tekintettel az Európai Unió Tanácsának 2009. december 8-i következtetéseire az Európai Unió és LatinAmerika kapcsolatairól,
— tekintettel az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig
történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint a 964/2007/EK és
az 1100/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló,
2008. június 5-i álláspontjára (1),
— tekintettel az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig
történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK
és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi
rendeletre (2),
— tekintettel a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó marrakesi egyezményre,
— tekintettel a WTO miniszteri konferenciájának Dohában 2001. november 14-én és Hongkongban 2005.
december 18-án elfogadott nyilatkozataira, valamint a 2009. december 2-án Genfben elfogadott elnöki
összefoglalóra,
— tekintettel a Peter Sutherland elnökletével ülésező Tanácsadó Testület 2005. januári jelentésére (3) a WTO
jövőjéről,
— tekintettel az ENSZ 2000. szeptember 8-i Millenniumi Nyilatkozatára, amely a millenniumi fejlesztési
célokat (MFC-ket) mint a nemzetközi közösség által a szegénység felszámolása érdekében közösen
kialakított kritériumokat határozza meg,
— tekintettel a millenniumi fejlesztési célokról szóló, 2009-es jelentésre, és az ENSZ főtitkárának a millen
niumi nyilatkozat végrehajtásáról szóló, 2010. februári 12-i, amelynek címe: „Az ígéret betartása: előrete
kintő elemzés a millenniumi fejlesztési célok 2015-ig való elérését célzó, elfogadott akcióterv elősegí
tésére”,
— tekintettel az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményére (UNFCCC) és az ahhoz csatolt Kiotói Jegy
zőkönyvre, valamint az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményében részes felek 2009 decemberében,
Koppenhágában tartott 15. konferenciájának eredményeire (4),
— tekintettel az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye aláíróinak 16., Mexikóban tartandó konferenci
ájára,
— tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az Emberi
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányaira és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára
(IOCPR), valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICESCR),
— tekintettel a Lisszaboni Szerződésre, különösen annak 3. és 21. cikkére, valamint az Európai Unió
Alapjogi Chartájára,
— tekintettel az EU külső megállapodásaiban szereplő emberi jogi záradékokra,
— tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a 2009. június 19-i Nemzetközi Munkaügyi
Konferencián globális konszenzussal elfogadott, a tisztességes munkára vonatkozó programjára és
globális foglalkoztatási paktumára,
(1) HL C 285. E, 2009.11.26., 126. o.
(2) HL L 211., 2008.8.6., 1. o.
(3) „A WTO jövője - intézményi kihívások az új évezredben” a tanácsadó testület jelentése Szupacsai Panicspakdi
főigazgatónak (WTO 2005. január).
(4) az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének határozattervezete -/CP.15, Koppenhágai Megállapodás, FCCC/CP/
2009/L.7.
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— tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló, az ENSZ
közgyűlése által 1979-ben elfogadott egyezményre, valamint az ahhoz csatolt fakultatív jegyzőkönyvre,
— tekintettel a Stiglitz-jelentésre és a Világméretű pénzügyi és gazdasági válságról és annak a fejlődésre tett
hatásáról szóló 2009. június 24–26-i konferencia záródokumentumára,
— tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7–0277/2010),
A. mivel Latin-Amerika és az Európai Unió nemcsak közös értékekkel, történelmi múlttal és kultúrával
rendelkezik, hanem stratégiai partnerséget is alkot,
B.

mivel az elmúlt három évtizedben Latin-Amerikában a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok jelentős
diverzifikálódási folyamaton mentek át, azon törekvés jegyében, hogy csökkentsék a térség függőségi
szintjét,

C.

mivel az Európai Unió szorosabbra fűzte gazdasági és kereskedelmi kapcsolatait Latin-Amerikával,
annak második legfontosabb kereskedelmi partnerévé, továbbá a Mercosur és Chile fő kereskedelmi
partnerévé válva; mivel, az Eurostat szerint 1999 és 2008 között a kereskedelmi forgalom megkét
szereződött, az EU Latin-Amerikából származó behozatalának értéke 96,14 milliárd euróra nőtt, és a
régióba exportált áruk értéke 76,81 milliárd euró volt, ugyanakkor a szolgáltatások kereskedelme
folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott; mivel a pénzügyi és gazdasági válság drámai hatásának
köszönhetően ezek a számok 2009-ben 70,11 milliárd euróra csökkentek az importok, és
61,57 milliárd euróra az exportok vonatkozásában, de 2010-ben ismét növekedésnek indultak; mivel
az európai országokból érkezik a latin-amerikai országok külföldi közvetlen beruházásainak (FDI)
legnagyobb része,

D. mivel annak ellenére, hogy Latin-Amerika természeti erőforrásokban gazdag, azon régiók közé tartozik,
amelyek nem tudták növelni részesedésüket a világkereskedelemben, és lemaradtak a nyitottabb,
versenyképesebb és dinamikusabb ázsiai gazdaságokkal szemben,
E.

mivel az éghajlatváltozás szempontjából a világ három legsebezhetőbb országa között több latinamerikai ország is szerepel, és figyelembe véve az elsivatagosodáshoz és az erdők pusztulásához vezető
folyamatok erős hatását, a Latin-Amerikát nagymértékben sújtó jelenségek – például a ciklonok és az
állatfajok kipusztulása – gyakoribbá válását, valamint az éghajlatváltozás mint globális fenyegetés
konkrét, riasztó és rendkívüli jelentőségű megnyilvánulásait, többek között az Amazonas menti
esőerdők állapotát és az andokbeli gleccserek olvadásában rejlő veszélyt,

F.

mivel az ECLAC szerint a szegénység csökkentése terén fontos sikereket lehetne elérni, mert a
szegénység aránya Latin-Amerikában a 2003-ban megállapított 44,4 %-ról 2010-re 33 %-ra csökkent,
míg a szegények és a migránsok között egyre több a nők aránya, és mivel az ECLAC és az UNICEF
adatai szerint a latin-amerikai gyerekek és fiatalok legalább 63 %-át sújtja a szegénység,

G. mivel a fejlettség eltérő szintjeivel magyarázható, hogy egyes EU-tagállamok kereskedelme a latinamerikai és karibi régióval (LAC) az exportált javak típusait tekintve aszimmetrikus; mivel a két
régió közti kereskedelmi forgalom nagymértékben koncentrált és – jóllehet 1990 óta megkétszerező
dött – lassabb fejlődést mutat, mint a két régió és a világ többi része közti kereskedelem,
H. mivel a 2008-as limai EU–Latin-Amerika–Karib-térség csúcstalálkozó eredményeképpen meghatározták
a biregionális stratégiai partnerség fő tengelyeit annak érdekében, hogy társulási megállapodások háló
zatát hozzák létre az Unió és a különböző szubregionális integrációs csoportok között, mivel a 2010
májusában, Madridban rendezett EU–Latin-Amerika–Karib-térség csúcstalálkozó nagy előrelépést jelen
tett e megközelítés mentén, és EU, Latin-Amerika és a Karib-térség közötti, az elmúlt néhány évben
szünetelő kereskedelmi tárgyalások újjáéledéséhez vezetett,
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I.

mivel a már hatályban lévő, véglegesített vagy a latin-amerikai országok különböző csoportjaival még
tárgyalás tárgyát képező átfogó megállapodások hálózatának létrehozása mögött az a szándék rejlik,
hogy hozzájáruljon a két földrész közötti együttműködés fokozásához, miközben lehetővé teszi, hogy a
regionális integrációs folyamatok különböző sebességgel folyjanak,

J.

mivel a térségben az egy főre eső GDP tartománya igen széles, Haititól (1 211 USD) vagy Nicaraguától
(2 635) Brazílián át (11 225 USD) Argentínáig, Chiléig és Mexikóig (durván 15 000 USD),

K.

mivel az államadósság kezelése tekintetében elért jelentős haladás ellenére Latin-Amerika több orszá
gában a gyakran az előző korszakból megörökölt adósságteher továbbra is az egyik legkomolyabb
akadálya a kereskedelemmel kapcsolatos beruházásoknak, a fejlesztésnek és az államháztartás egyen
súlyban tartásának,

L.

mivel általános kívánság Latin-Amerikában a régió világgazdasági jelentőségének növelése, és mivel
Latin-Amerika a gazdasági kapcsolatok tevékeny diverzifikálása révén csökkentette gazdasági függőségét;
mivel Európának bölcsen kell eljárnia annak érdekében, hogy e tekintetben megerősítse igen fontos
kereskedelmi partnerként betöltött szerepét, és mivel Európa és Latin-Amerika továbbra is elkötelezi
magát a közös elveken, értékeken és érdekeken nyugvó stratégiai partnerség további erősítése mellett,

M. mivel az Európa 2020 stratégiához alkalmazkodó új uniós kereskedelempolitikának tekintetbe kell
vennie a latin-amerikai régió sajátos helyzetét,
N. mivel az Európa 2020 stratégiában kiemelten kezelt intelligens és jó minőségű termékek eladásához
fizetőképes vevőkre van szükség; mivel a Latin-Amerika és az EU közötti megállapodásoknak mindkét
fél érdekében továbbra is kézzelfogható előnyöket kell hozniuk mindkét közösség számára,
O. mivel 2004-ben a 750 millió fogyasztót számláló szabadkereskedelmi térség létrehozására irányuló
tárgyalások megtorpanásának fő oka a Mercosur exportőreinek az európai mezőgazdasági piacokhoz
való hozzáférésével kapcsolatos vita volt,
1.
hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés az EU kereskedelempolitikáját az Unió általános külső
fellépésének szerves és fontos részeként határozza meg, amely meghatározó és pozitív szerepet játszhat a
jólét megteremtésében, a népek és országok közötti gazdasági és politikai kapcsolatok megerősítésében és a
környezetvédelmi és szociális célok elérésében, valamint hogy az Európai Unióról szóló szerződés egyéb
célkitűzéseinek megvalósításához e politikáknak kölcsönösen ki kell egészíteniük egymást; mivel a modern
európai kereskedelempolitika fontos szerepet játszhat az ENSZ millenniumi fejlesztési céljainak elérésében,
valamint a nemzetközi emberi jogi, élelmiszer-biztonsági és környezeti fenntarthatósági kötelezettségválla
lások teljesítésében;
2.
üdvözli, hogy a latin-amerikai partnerekkel fenntartott kereskedelmi kapcsolatok az Európai Unió
egyik prioritásává váltak;
3.
rámutat, hogy a kereskedelempolitika fontos eszköz az Európai Unió és Latin-Amerika közötti bire
gionális stratégiai partnerségre irányuló célkitűzés megvalósításához; támogatja ezzel összefüggésben egy
Euro–Latin-Amerika régióközi partnerség létrehozását, amelynek alapját a regionalizmus WTO-val össze
egyeztethető modellje képezi;
4.
megjegyzi, hogy az európai és a latin-amerikai gazdasági térség szorosabb integrációjának célja egy
mindkét fél számára előnyös helyzet kialakítása; hangsúlyozza, hogy a szorosabb és tisztességes kereske
delmi együttműködés nyomán várhatóan több és jobb munkahely létesül mindkét régióban, valamint hogy
az együttműködésnek támogatnia kell az erőforrás-hatékony és zöld gazdaságot; megállapítja ugyanakkor,
hogy a kereskedelem bővülése nem vezethet az erdők pusztulásához és az üvegházhatású gázok kibocsá
tásának növekedéséhez;
5.
kéri a Bizottságot, hogy aktívan támogassa a tisztességes kereskedelem rendszereinek fejlesztését, és a
fenntartható gazdálkodásból származó nyersanyagok kereskedelmét;
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6.
üdvözli, hogy a madridi nyilatkozat külön elismeri az államok arra vonatkozó szuverén jogának elvét,
hogy természeti erőforrásaikat maguk kezeljék és szabályozzák, és egyúttal hangsúlyozza, hogy kellő
figyelmet kell fordítani a fenntarthatóság kritériumaira;
7.
kitart amellett, hogy minden országnak joga van a saját élelmiszer-biztonságának megvédéséhez szük
séges mechanizmusok kialakításához, valamint a kis és közepes élelmiszer-termelők túlélésének és fejlődé
sének biztosításához;
8.
úgy véli, hogy ahhoz, hogy kereskedelmi kapcsolataikból nagyobb előnyük származzon és a kereske
delemből eredő hasznot megfelelően osszák el népességük körében, e hasznot mindkét régió kormányza
tainak a szociális jólét javítására kell mobilizálniuk, és a kereskedelempolitikát a megfelelő belső és struk
turális reformok elfogadásával kell összekötniük, különösen a szociális és az adózási területen, továbbá elő
kell segíteniük, hogy a kereskedelmi reformok felelősségteljesen menjenek végbe, valamint bővíteniük és
növelniük kell a kereskedelemmel kapcsolatos intézményi kapacitásokat;
9.
hangsúlyozza, hogy szükséges az országspecifikus kiegészítő politikák végrehajtásának ösztönzése, az
érintettek közötti kereskedelmi kapcsolatok lehetőségeinek bővítése érdekében, az egyedi fejlesztési célokkal
összhangban; úgy véli, hogy a fejlesztés előmozdítása érdekében alapvetően fontos a kereskedelemösztönző
támogatás mobilizálása és a kereskedelem bővülésének kihasználása;
10.
üdvözli az azon latin-amerikai országban tapasztalható pozitív fejleményeket, ahol a belső reformok
által kísért új kereskedelmi és erőforrás-politikák a Gini-együttható javulásának tanúsága szerint hozzájá
rultak az egyenlőtlenségek csökkenéséhez, és úgy véli, hogy e fejlemények jól illusztrálják azokat a körül
ményeket, amelyek mellett a kereskedelmi politikának progresszív disztributív hatásai lehetnek;
11.
üdvözli, hogy Latin-Amerikában a gazdasági együttműködés új és ambiciózus formái jelennek meg,
amelyek szociális-gazdasági politikákhoz kapcsolódnak; kéri a Bizottságot, hogy támogassa a déli országok
ez irányú integrációs megközelítéseit, és kerülje az olyan záradékokat az uniós kereskedelmi megállapodá
sokban, amelyek akadályoznák az említett integrációs megközelítések pozitív hatásait;
12.
hangsúlyozza, hogy erőforrásokat és technikai segítséget kell nyújtani olyan programok kialakítása és
finanszírozása számára, amelyek az élelmiszer-biztonság szavatolása és a kirekesztett, a társadalmi-gazdasági
piramis alján elhelyezkedő közösségek, valamint a kis- és középvállalkozások piacokhoz való fenntartható
hozzáférése érdekében helyi és regionális termelési lehetőségeket teremtenek;
13.
úgy véli, hogy a kereskedelemmel kapcsolatos segítségnyújtásnak támogatnia kell a termelőket a
szabályozási és minőségi szabványoknak való megfelelés költségeinek csökkentésében, és hogy olyan prog
ramokat kell kidolgozni, amelyek az ellenőrzés, a tesztelés és a hivatalos tanúsítás során segítik a cégeket;
14.
hangsúlyozza az Unió és a latin-amerikai országok közötti együttműködési megállapodások kere
tében az importált mezőgazdasági termékekre vonatkozóan meghatározott környezeti, nyomon követhető
ségi és élelmiszer-biztonsági normák jelentőségét;
15.
döntő fontosságúnak tartja, hogy Latin-Amerika tovább diverzifikálja az elsősorban nyersanyagokon
alapuló kereskedelmét, és a globális versenyképesség érdekében a nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező
termékek és szolgáltatások fenntartható kereskedelme felé tegyen lépéseket; úgy véli, hogy a jelenlegi ellátási
láncokhoz és nemzetközi munkamegosztáshoz kapcsolódó globális szállítmányozásnak tekintettel kellene
lennie a környezetvédelmi szempontokra;
16.
kéri, hogy az EU és a latin-amerikai országok szorosabban működjenek együtt annak érdekében,
hogy a madridi nyilatkozatban vállalt kötelezettségekkel összhangban együttes erőfeszítéseket tegyenek a
WTO dohai fordulóján elérendő méltányos, ambiciózus és átfogó megállapodás gyors elérése érdekében;
hangsúlyozza, hogy egy nyitott és tisztességes szabályokon alapuló multilaterális kereskedelmi rendszer
hozzájárul majd a világgazdaság gazdasági válságból való kilábalásához, illetve a növekedés és a fejlődés
előmozdításához, adott esetben a vám- és nem vámjellegű akadályok progresszív és kiegyensúlyozott
csökkentését alkalmazva, összhangban a fejlődő országok számára biztosított különleges és eltérő elbánás
elvével, miközben hathatósan hozzájárul a szegénység csökkentéséhez is;
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17.
sajnálatának ad hangot az egyes latin-amerikai országok, különösen Argentína által a gazdasági válság
idején hozott protekcionista intézkedések miatt; sürgeti a Bizottságot, hogy a latin-amerikai országokkal
rendszeresen tűzze napirendre a piacokhoz való hozzáférés kérdését;
18.
hangsúlyozza, hogy mind a nyolc ENSZ millenniumi fejlesztési cél teljesítését a jelenlegi két- és
többoldalú kereskedelmi tárgyalások egyik alapvető feladatának kell tekinteni; hangsúlyozza, hogy a madridi
nyilatkozatban, a millenniumi fejlesztési célok elérésével és a világszintű szegénység megszüntetésével
kapcsolatban tett ígéretek betartása olyan kereskedelmi környezetet követel meg, amelyben a latin-amerikai
fejlődő országok ténylegesen hozzáférnek a fejlett országok piacaihoz, megőrizhetik és fejleszthetik verseny
képes gyár- és élelmiszer-feldolgozó iparukat – ez olyan környezet, amelyben igazságosabb kereskedelmi
gyakorlatokat alkalmaznak, valamint a környezeti és szociális jogok védelmére szigorú és betartatott szabá
lyozás érvényes;
19.
úgy véli, hogy az Európai Uniónak törekednie kellene arra, hogy a legvonzóbb ajánlatot kínálja,
amely partnerei gazdaságfejlesztési érdekeit szolgálja, így biztosítva az Egyesült Államok és Kína melletti
jelenlétét a régióban; úgy véli, ennek kiegészítő ajánlatokat kellene magában foglalnia, például a kapacitás
építés és a technológia átadása tekintetében; hangsúlyozza továbbá a partnerekkel való tiszteletteljes
bánásmód szükségességét és az aszimmetrikus igények elismerését;
20.
ismételten hangsúlyozza, hogy a gazdasági érdekek képviseletét és az alapvető uniós értékek terjesz
tését egyaránt magában foglaló, egységes külső fellépés érdekében az Európai Unió és harmadik – többek
között latin-amerikai – országok között létrejövő valamennyi kereskedelmi megállapodásba be kell építeni
az emberi jogi záradékokat és a környezetvédelmi és szociális normákat;
21.
hangsúlyozza, hogy a teljes értéklánc mentén érvényesülő pozitív piaci fejlesztéseknek arányosan kell
növelniük mindenki jövedelmi szintjét, és hogy a haszonrésnek az értéklánc teljes hosszában valamennyi
érintett szereplő javára kell válnia;
22.
úgy véli, hogy a kereskedelmi partnerségnek valódi európai dimenziót kell adni, javítva a latinamerikai országok és a többi ország – többek között a kelet- és közép-európai országok – közötti keres
kedelmi kapcsolatokat; szükségesnek tartja, hogy a cserekapcsolatokba a gazdasági tevékenységek szélesebb
körét vonják be;
23.
hangsúlyozza, hogy az uniós székhelyű, Latin-Amerikában működő cégeknek építő szerepet kell
betölteniük azáltal, hogy magas szintű környezetvédelmi, szociális és minőségbiztosítási normákat alkal
maznak, valamint tisztességes béreket és biztos munkahelyeket nyújtanak;
24.
tisztában van azzal, hogy a múltban néhány Latin-Amerikában működő európai vállalat több esetben
kötelezettségszegést követett el, amelyek közt előfordul a környezet szennyezése, a munkaerő kizsákmá
nyolása és az emberi jogok súlyos megsértése; rámutat arra, hogy az EU teljes egészében, valamint az uniós
székhelyű, Latin-Amerikában működő európai vállalatoknak példamutató magatartást kellene tanúsítaniuk a
környezetvédelemmel kapcsolatos, szociális és foglalkoztatási kérdésekben, az átláthatóság és az állampolgári
jogok tiszteletének szélesebb keretében működve, amely minden érintett védelmét biztosítja. hangsúlyozza,
hogy az európai multinacionális cégek nagyban felelősek az Unióról kialakult képért a régióban, és terjesz
teniük kell az európai értékeket, egyúttal betartva a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának szabályait;
25.
elismeri, hogy a banánkereskedelemre vonatkozó WTO megállapodás megkötése régóta tartó vitát
zárt le Latin-Amerika és az AKCS partnerországok banánt szállító cégeivel, hozzá tudott járulni a dohai
forduló tágyalásainak előrehaladásához, és hozzájárult a közép- és latin-amerikai országokkal kötött külön
böző megállapodások megkötéséhez; felszólít mindazonáltal, hogy tekintetbe kell venni az AKCS partnerek
felé tett kötelezettségvállalásokat és az uniós termelők érdekeit; tisztességes elbánásra szólít fel a további
viták elkerülése érdekében, amit Latin-Amerikában valamennyi kereskedelmi partnernek biztosítani kell,
beleértve azokat, amelyek nem kötöttek kereskedelmi megállapodást az EU-val;
26.
rámutat, hogy a WTO-n belül elfogadott, és bizonyos latin-amerikai országokkal kötött kétoldalú
megállapodásoknak hátrányos következményei vannak a legkülső, gazdaságilag sebezhető régiókra nézve,
mezőgazdasági szektoraik és a latin-amerikai földrész mezőgazdasága közötti hasonlóságok miatt; támogatja
ezért azt a megközelítést, amely szerint az EU és Latin-Amerika közötti kereskedelmi kapcsolatokban a
legkülső régiók stratégiai és hagyományos ágazatai mind megfelelő kompenzációt, mind különös figyelmet
igényelnek azért, hogy ne ássák alá azon kötelezettségeket, amelyeket az EU e régiók vonatkozásában
fogadott el a legkülső régiók 2009-re szóló európai stratégiájában;
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27.
rámutat, hogy minden társulási megállapodás végrehajtásának figyelembe kell vennie az érintett
emberek érdekeit és azok valamennyi pillére, nevezetesen a politikai párbeszéd, az együttműködés és
kereskedelem tekintetében parlamenti ratifikációt igényel;
28.
tudomásul veszi az Európai Unió és Közép-Amerika közötti társulási megállapodásról szóló tárgya
lások pozitív kimenetelét, és úgy véli, hogy a régiók közötti megállapodás első példájaként a megállapodás a
megfelelő kísérőpolitikákkal kiegészülve nemcsak a jólét fokozásához járul majd hozzá, hanem a középamerikai országok integrációjának előmozdításához is; tudomásul veszi Panama azon elhatározását, hogy
elindítja a közép-amerikai gazdasági integrációs alrendszerhez való csatlakozási folyamatot;
29.
rámutat, hogy az Unió, valamint a Kolumbia és Peru közötti többoldalú kereskedelmi megállapo
dásról folytatott tárgyalások pozitívan zárultak le; megjegyzi, hogy Bolívia úgy határozott, hogy visszavonja
az Andok Közösség Bíróságánál a többoldalú kereskedelmi megállapodást illetően benyújtott keresetét;
felszólítja ezért az érintett feleket, hogy az Andok Közösség összes országával folytatott tárgyalások útján
létrehozott jövőbeli társulási megállapodás felé mozduljanak el;
30.
támogatja az EU-Mercosur Társulási Megállapodásról szóló tárgyalások újrafelvételét, mivel egy ilyen
léptékű, rendkívüli fontossággal bíró, 700 millió emberre hatással lévő társulási megállapodás, amennyiben
hamar tető alá hoznák, a világ legambíciózusabb biregionális megállapodása volna és hangsúlyozza, hogy az
Európai Parlamentet szorosan be kell vonni a tárgyalások minden szakaszába; tudatában van annak, hogy a
mezőgazdasági kérdések valószínűleg a tárgyalások során az érzékeny témák egyikét fogják képezni; arra
szólít fel, hogy az EU-ba történő mezőgazdasági importot csak akkor lehessen engedélyezni, ha ezen
importok esetében az európai uniós fogyasztóvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi normákat és a mini
mális szociális normákat betartják; hangsúlyozza, hogy a végén mindkét fél számára kielégítő megoldásra
kell jutni annak biztosításával, hogy a tárgyalások maradéktalanul figyelembe vegyék a globális gazdaságban
jelenleg zajló folyamatokat, az éghajlatváltozáshoz hasonló globális környezeti kihívásokat, valamint a
Parlament igényeit és aggodalmait;
31.
felhívja a Bizottságot, hogy szorosan vonja be a Parlamentet a Chilével és Mexikóval kötött megálla
podások esedékes felülvizsgálatára irányuló tárgyalásokba;
32.
határozottan támogatja a Mexikó–EU stratégiai partnerségre vonatkozó együttes végrehajtási terv
jóváhagyását, valamint a kereskedelmi kapcsolatokat alapvetően modern alapokra helyező tárgyalásokat
annak érdekében, hogy a hatályba lépése óta 122 %-os kereskedelmi forgalmi növekedést eredményező
EU–Mexikó Társulási Megállapodásban rejlő lehetőségeket a legmesszebbmenőkig ki lehessen használni;
33.
határozottan támogatja a Chile–EU fejlesztési és innovációs társulás útitervét és munkaprogramját,
valamint az áruk és szolgáltatások kereskedelmében bekövetkezett, a társulási megállapodás által lehetővé
tett kölcsönösen előnyös volumenemelkedést, amit az is bizonyít, hogy a Chile és az Unió közötti keres
kedelem 2003 óta több mint megkétszereződött;
34.
hangsúlyozza a Mercosurral kötendő megállapodás által kifejtett hatás előzetes felmérésének szük
ségességét, tekintettel az Európába exportált hústermékek volumenének várható – marhahúsból 70 %-os,
baromfiból 25 %-os –emelkedésére, mivel ezen termékek importja a kevésbé szigorú higiéniás, környezeti és
szociális előírások miatt olcsóbb;
35.
felkéri a Bizottságot és latin-amerikai partnereit, hogy a kereskedelmi megállapodásokban foglalt
emberi és munkajogok tiszteletben tartásának, valamint a környezetvédelmi normák érvényesítésének érté
kelésébe vonja be a civil társadalmat, továbbá ösztönözze a civil társadalommal folytatandó, a társulási
megállapodásokban is említett rendszeres párbeszédet;
36.
mély aggodalmának ad hangot a harmadik országokból – köztük az Európai Unióból – importált
élelmiszerekre vonatkozó, az argentin hatóságok által a közelmúltban elfogadott korlátozó intézkedések
kapcsán; ezeket az intézkedéseket a WTO-kötelezettségekkel összeegyeztethetetlen, nem vámjellegű
akadálynak tekinti; felhívja ezért az argentin hatóságokat, hogy számolják fel ezt az élelmiszerimportot
sújtó jogellenes akadályt, mivel az rossz üzenetet közvetíthet, és egyértelmű akadályt gördít a folyamatban
lévő EU–Mercosur tárgyalások elé;
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37.
felhívja a Bizottságot, hogy tegye átláthatóbbá a kereskedelmi tárgyalásokat azáltal, hogy a fontos
dokumentumokhoz és megállapodás-tervezetekhez időben hozzáférést biztosít a kereskedelmi megállapo
dások kimenetelének lehetséges hatásaitól érintett ágazatban dolgozó összes szociális partner számára, a
titoktartási követelmények alá tartozó dokumentumokkal kapcsolatos szokásos eljárások alkalmazása
mellett, valamint hogy folyamatos és hivatalos keretek között konzultációt folytat velük;
38.
felhívja a figyelmet arra a fontos szerepre, amelyet a Dél-Amerikai Nemzetek Uniója (UNASUR)
játszik;
39.
felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az új latin-amerikai vasúthálózat létrehozására irányuló, a
két kontinens közötti szoros együttműködés megteremtésének lehetőségét;
40.
tudomásul veszi a Latin-Amerikai és Karibi Államok Közösségét (CELAC) létrehozó határozatot;
rámutat, hogy a regionális integráció alapvető szerepet játszik abban, hogy Latin-Amerika az új globális
kihívásokhoz alkalmazkodni tudjon;
41.
véli, hogy a kereskedelemre, az energiaszolgáltatásra, valamint az éghajlatváltozásra vonatkozó keret
rendszereknek kölcsönösen támogatniuk kell egymást;
42.
felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a latin-amerikai partnereket a versenyképes, hozzáadott értéket
létrehozó termelőegységek felállításában; javasolja regionális kereskedelmi akadémiák felállítását mind a latinamerikai régióban, mind az uniós tagállamokban, ahol a mezőgazdasági termékek, áruk és szolgáltatások a
partnerrégióval folytatott kereskedelmének előfeltételeiről tartott képzéseken keresztül a kkv-k kapacitás
építése folyna;
43.
sürgeti a latin-amerikai országokat, hogy tegyenek erőfeszítéseket az éghajlatváltozás elleni küzde
lemre, és elsősorban az erdők pusztulásának megfékezésére;
44.
támogatja a kapcsolatépítéshez és a partnerségi megállapodások kialakításához elsősorban a kkv-k
számára színteret nyújtó EU–Latin-Amerika kereskedelmi vásárok európai és latin-amerikai országokban
történő megrendezését;
45.
úgy véli, hogy az általános preferenciarendszernek (GSP) a soron következő reformja révén hatéko
nyabbá és stabilabbá kell válnia, és biztosítani fogja, hogy a latin-amerikai gazdálkodók is részesülhessenek a
rendszer kínálta potenciális előnyökből; úgy véli, hogy a GSP+ rendszerből már profitáló országokkal kötött
kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalásoknak bizonyos fokú aszimetriát tesz lehetővé, amely
nagy mértékben figyelembe veszi a GSP+ rendszer alapján élvezett kedvezmények szintjét; rámutat, hogy
minden országnak joga van ahhoz, hogy ne kezdjen tárgyalásokat, és ezért továbbra is profitálhat a GSP+
rendszerből mindaddig, amíg teljesíti a vonatkozó feltételeket;
46.
tudomásul veszi az új latin-amerikai beruházási eszköznek az EU részéről történt létrehozását is,
melynek fő célul azt kell kitűznie, hogy a fejlődést előmozdító latin-amerikai befektetések palettájának
szélesítése érdekében megkönnyítse további pénzeszközök mobilizálását az olyan elsőbbséget élvező terü
leteken, mint például a megbízható tömegközlekedés és –szállítás, az energiatakarékosság, a megújuló
energiák, valamint az oktatás és kutatás;
47.
üdvözli az EU–Latin-Amerika alapítvány megalapítására irányuló döntést, mivel az a tudatosság
fokozásával és a benne rejlő lehetőségek teljes mértékű kiaknázásával ösztönözni fogja a kereskedelmet,
és meg fogja erősíteni a biregionális kapcsolatokat;
48.
úgy véli, hogy a kereskedelmi megállapodásokban a beruházások védelmét illető rendelkezéseknek a
beruházások jogbiztonságának megerősítését kell szolgálniuk, anélkül, hogy befolyásolnák a kormányok
szükséges mozgásterét a lakosság környezeti, egészségügyi és szociális igényeinek kielégítését illetően;
49.
felismeri annak fontosságát, hogy Ecuador külső adósságát egy nemzetközi bizottság ellenőrizze, és
ösztönzi a többi országot is, hogy járjanak el hasonlóképpen; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy
mind a kétoldalú kapcsolatokon, mind a nemzetközi pénzintézeteken keresztül igyekezzenek megoldást
találni néhány latin-amerikai és karibi ország külső adósságának problémájára;
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50.
kéri az Európai Uniót, hogy támogassa azt az új elképzelést, amely a környezetvédelmet a várt
kereskedelmi bevételek megtérítésén keresztül mozdítja elő, és finanszírozza a Yasuni-ITT vagyonkezelő
alap létrehozását az UNDP égisze alatt, az ecuadori kormány javaslata alapján, amely alap az ecuadori
lakosság számára nyújtana kompenzációt a Yasuni Nemzeti Park területén található olajmező kitermelésétől
való elállásért;
51.
ismételten hangsúlyozza, hogy az EU-nak tevékenyen és konkrét módon támogatnia kell azokat a
fejlődő országokat, amelyek élnek a TRIPS-megállapodásba beépített úgynevezett rugalmas rendelkezésekkel,
annak érdekében, hogy nemzeti közegészségügyi programjaik keretében megfizethető áron tudjanak gyógy
szereket biztosítani;
52.
kéri a Bizottságot, hogy ültesse át e jelentés javaslatait az új uniós kereskedelmi stratégiába különös
tekintettel az EU és a LAC jövőbeni kereskedelmi kapcsolataira;
53.

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

Kilakoltatások Zimbabwéban
P7_TA(2010)0388
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása a zimbabwei kényszer-kilakoltatásokról
(2012/C 70 E/09)
az Európai Parlament,
— tekintettel a Zimbabwéről szóló számos korábbi állásfoglalására, legutóbb a 2010. július 8-i állásfogla
lására (1),
— tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogokról Szóló Nemzetközi Egyezségokmány 11. cikkére, a
Polgári és Politikai Jogokról Szóló Nemzetközi Egyezségokmány 17. cikkére, a gyermekek jogairól szóló
ENSZ-egyezmény 27. cikkének (3) bekezdésére, a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden
formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezmény 14. cikkének (2) bekezdésére, valamint a Nemzet
közi Büntetőbíróság Római Statútumának 7. cikke (1) bekezdésének d) pontjára és 7. cikke (2) bekez
désének d) pontjára,
— tekintettel a Tanács 2010. február 15-i 2010/92/CFSP határozatára (2), amely 2011. február 20-ig
meghosszabbítja a 2004/161/CFSP közös álláspont (3) keretében Zimbabwével szemben hozott korlá
tozó intézkedéseket, valamint az egyes, Zimbabwével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló
314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. december 8-i 1226/2008/EK-as bizottsági
rendeletre (4),
— tekintettel a Külügyek Tanácsának Zimbabwéről szóló 2010. február 22-i következtetéseire, valamint a
10. EU–Dél-Afrika miniszteri szintű politikai párbeszéd Zimbabwéről szóló, 2010. május 11-i követ
keztetéseire,
— tekintettel Az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára, amelyet Zimbabwe ratifikált,
— tekintettel Anna Tibajuka, az ENSZ főtitkárának az emberi településekkel kapcsolatos ügyekért felelős
különleges megbízottja 2005 júliusi jelentésére,
— tekintettel a 2000. június 23-án aláírt EU–AKCS Partnerségi Megállapodásra (Cotonoui Megállapodás),
— tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
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HL L 331., 2008.12.10., 11. o.

2012.3.8.

HU

2012.3.8.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70 E/89
2010. október 21., csütörtök

A. mivel a Hatcliffe Extension elnevezésű, Harare külvárosában található nem hivatalos település mintegy
20 000 lakosát kényszer-kilakoltatás fenyegeti, mivel a lakosok nem fizették ki a bérleti szerződés
meghosszabbításának hatóságok által felszámolt mértéktelenül magas díját,
B.

mivel a zimbabwei kormány akár 140 USD-t is felszámol bérlet-meghosszabbítási díj címén, miközben
a lakosokkal nem konzultál a díjakról vagy a szerződés-megújítási eljárásról, amely roppant szűk
határidőt ad a bérleti szerződések megújítására, melynek túllépése esetén a bérlőre kényszer-kilakoltatás
vár, mivel az alacsony jövedelmű lakosság számára megfizethető lakások hiánya vezetett a hátsó
kertekben álló kunyhók vagy toldalékok felépüléséhez, amelyek most nyilvánvalóan nem felelnek
meg az építési előírásoknak,

C.

mivel Hatcliffe Extension lakosai a legszegényebbek közé tartoznak egy olyan országban, ahol az egy
főre eső jövedelem nem éri el a 100 USD-t, és a krónikus munkanélküliség mintegy 90 %-os; mivel a
kényszer-kilakoltatások tönkreteszik az informális foglalkoztatási ágazatot is, és ezáltal megfosztják a
családokat állandó jövedelmüktől,

D. mivel a lakosok többsége azt követően kapta a parcelláját, hogy a hatóságok a „Murambatsvina
művelet” keretében – a 2005-ös, tömeges kényszer-kilakoltatási program, melynek során mintegy
700 000 ember veszítette el otthonát és megélhetését – erőszakkal kilakoltatták őket,
E.

mivel a Garikai művelet, mely a kilakoltatások áldozatainak ellátása céljából indult, teljességgel alkal
matlannak bizonyult arra, hogy orvosolja a megfelelő lakhatáshoz való jog Murambatsvina művelet
során elkövetett súlyos megsértését,

F.

mivel a tömeges kényszer-kilakoltatások után öt évvel a Garikai művelet által létrehozott települések
lakosai sajnálatos körülmények közt, az alapvető lényeges szolgáltatásokhoz való hozzáférés nélkül
tengetik életüket,

G. mivel a mértéktelenül magas bérleti díj problémája nem korlátozódik Hatcliffe-re, és mivel az ország
szerte megtalálható, egyéb informális telepek lakosait szintén fenyegeti az államilag jóváhagyott kény
szer-kilakoltatás veszélye,
H. mivel a Zimbabwében kialakult döbbenetes humanitárius, politikai és gazdasági helyzet tovább romlik,
és zimbabweiek millióit fenyegeti az éhínség, és túlélésüket az élelmiszersegélyek biztosítják, egy olyan
országban, ahol a világon a negyedik legmagasabb a HIV előfordulásának aránya, ahol gyakori az
üzemanyag-hiány, és a leggyorsabban emelkedik a gyermekhalandóság,
1.
követeli a zimbabwei tömeges kényszer-kilakoltatások fenyegetésének haladéktalan megszüntetését, és
ragaszkodik ahhoz, hogy segélyezési és humanitárius ügynökségek korlátlan mozgásszabadságot kapjanak
annak érdekében, hogy segítséget nyújthassanak a fenyegetett és egyéb, az országon belül lakóhelyüket
elhagyni kényszerült személyek számára;
2.
felszólítja Zimbabwe kormányát, hogy haladéktalanul törölje el az önkényesen előírt bérletmegújítási
díjakat, amelyek megfizetésére a lakosok egyszerűen képtelenek; ezzel kapcsolatban ragaszkodik ahhoz,
hogy a zimbabwei hatóságok többet ne vegyék igénybe pártpolitikai célokból a kényszer-kilakoltatásokkal
párosuló, földterület- besorolásra vonatkozó jogszabályokat, ahogyan azt a 2005-ös „Murambatsvina műve
let” során tették; ezért kéri Zimbabwe kormányát, hogy alakítson ki olyan lakáspolitikát, amely megfelel a
lakosok szükségleteinek, és ennek során konzultáljon a kényszer-kilakoltatások valamennyi áldozatával;
3.
emlékezteti Zimbabwe kormányát arra a – nemzetközi megállapodásokban vállalt – kötelességére,
hogy megfelelő lakhatást biztosítson az otthonukból erőszakkal kilakoltatott, alacsony jövedelmű személyek
számára, valamint biztosítsa az élethez, a biztonsághoz és az élelemhez való jogot, és védje meg polgárait a
bizonytalanságtól és a további jogsértésektől azáltal, hogy garantálja a bérlők védelmét és megfizethető
fizetési terveket biztosít a bérletek tekintetében, többek közt igénybe véve a bányászati ágazatban keletkezett
jövedelmeket a lakosság szükségleteinek kielégítése céljából;
4.
javasolja, hogy Zimbabwe kormánya mérje fel a Murambatsvina művelet és egyéb kényszer-kilakolta
tások által okozott anyagi és társadalmi károkat abból a célból, hogy kártalanítsa mindazokat, akik elve
szítették otthonukat, megélhetésüket és társadalmi hálózataikat, beleértve a marange-i gyémántmezőkön
vagy azokhoz közel élőket is, és felszólítja a kormányt, hogy döntései meghozatala előtt konzultáljon a
helyi közösségekkel;
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5.
ragaszkodik ahhoz, hogy a zimbabwei kormány a túlélőkkel ténylegesen konzultálva vizsgálja felül és
módosítsa a Garikai műveletet, a Murambatsvina művelet valamennyi túlélője lakhatási szükségleteinek
kezelése érdekében;
6.
mélységesen sajnálja, hogy a millenniumi fejlesztési célok megvalósítására tett zimbabwei kísérletet,
amely már így is meglehetősen félresiklott, méginkább veszélybe sodorja a tömeges kilakoltatások gyakor
lata;
7.
emlékeztet rá, hogy a HIV-AIDS és a gyermekágyi halandóság elleni küzdelmet aláássák a kormány
jogsértő gyakorlatai, pl. kilakoltatási programja, amely megszakította az alapvető egészségügyi és oktatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;
8.
felszólítja Dél-Afrikát és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösséget (SADC), hogy saját érdekében és
Zimbabwe, valamint a tágabb dél-afrikai régió érdekében tegyen további lépéseket annak ösztönzése érde
kében, hogy Zimbabwe visszatérjen a teljes demokráciához és a jogállamiság, valamint a zimbabwei nép
emberi jogainak tiszteletben tartásához; elismeri, hogy Mugabe és közeli hívei, akik saját hasznukra foszto
gatják Zimbabwe gazdasági erőforrásait, továbbra is akadályt jelentenek a zimbabwei politikai és gazdasági
újjáépítés és kiegyezés folyamatában;
9.
hangsúlyozza az Európai Unió és Zimbabwe közötti párbeszéd fontosságát, és üdvözli az e téren elért
haladást;
10.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és a
tagjelölt országok kormányainak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/az Európai
Bizottság alelnökének, Zimbabwe és Dél-Afrika kormányának és parlamentjének, az EU–AKCS Közös Parla
menti Közgyűlése társelnökeinek, az Afrikai Unió intézményeinek, köztük a Pánafrikai Parlamentnek, az
ENSZ főtitkárának, a SADC főtitkárának, valamint a Commonwealth főtitkárának.

Kambodzsa, különösen Szam Rainszi ügye
P7_TA(2010)0389
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása Kambodzsáról, és különösen Szam Rainszi
ügyéről
(2012/C 70 E/10)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a kambodzsai nő- és
szóló 2005. március 10-i (2), a
december 1-jei (3), a kambodzsai
zsáról szóló 2007. március 15-i

gyermekkereskedelemről szóló 2005. január 13-i (1), a Kambodzsáról
kambodzsai, laoszi és vietnami emberi jogi helyzetről szóló 2005.
politikai elnyomásról szóló 2006. január 19-i (4), valamint a Kambod
állásfoglalására (5),

— tekintettel az Európai Közösség és a Kambodzsai Királyság közötti 1997. évi együttműködési megálla
podásra (6), és különösen annak 1. (emberi jogok) és 19. cikkére (a megállapodás felfüggesztése abban az
esetben, ha valamelyik fél megsérti az 1. cikket), valamint a 19. cikkhez kapcsolódó 1. mellékletére,
— tekintettel az ENSZ emberi jogvédőkről szóló 1998. évi nyilatkozatára,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0012.
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— tekintettel a Tanács által 2004. június 14-én jóváhagyott, majd 2008-ban módosított, az emberi jogvé
dőkről szóló uniós iránymutatásokra,
— tekintettel a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányára, valamint a polgári
és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára,
— tekintettel az emberi jogok kambodzsai helyzetével foglalkozó ENSZ-különmegbízott 2010. június 17-i
jelentésére (1), amely bírálja az igazságügyi hatóságok munkájába való külső beavatkozást,
— tekintettel az Interparlamentáris Unió Emberi Jogi Bizottságának 2010. július 12–15-i ülésén hozott
határozatra,
— tekintettel az Interparlamentáris Unió közgyűlésének 2010. október 6-i állásfoglalására,
— tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,
A. mivel az elmúlt években aggodalmat keltő autoritárius tendenciák mutatkoznak Kambodzsában; e
tendenciák az emberi jogi helyzet romlásában, az alapvető szabadságok megnyirbálásában, az első
sorban a szegényeket sújtó földelvételekben, a bírálatok és tiltakozások valamennyi formájának elnyo
másában, a parlamenti ellenzék és a civil társadalmi aktivisták üldözésében, az igazságszolgáltatás
politikai célokra való felhasználásában, valamint az egypártrendszer felé való elmozdulásban mutat
koznak meg,
B.

mivel Szam Rainszi kambodzsai parlamenti képviselőt, az ország második legnagyobb politikai párt
jának vezetőjét üldözte a Kambodzsát vezető autoritárius párt és kormány,

C.

mivel 2010. szeptember 23-án Szam Rainszi ellenzéki vezetőre félrevezetés és okirathamisítás miatt
távollétében 10 év börtönbüntetést szabott ki Phnom Penh városi bírósága; mivel ez az ítélet egy olyan
polgári engedetlenségi akció miatt lett kiszabva, amelynek keretében a két ország között máig vitatott
vietnami-kambodzsai határ mentén kidöntöttek hat, fából készült ideiglenes határállomást; mivel az
akcióra azért került sor, hogy támogassák azokat a falusi embereket, akiknek földjét állításuk szerint
elvették, és akik szerint a vietnamiak jogtalanul, kambodzsai területen állították fel az állomásokat, az ő
rizsföldjeiken, a helyi hatóságokhoz benyújtott panaszukra pedig máig nem kaptak választ,

D. mivel 2010. október 13-án a Phnom Penh-i fellebbviteli bíróság úgy döntött, hogy fenntartja a Svay
Rieng megye bírósága által 2010. január 27-én, Szam Rainszi ellen távollétében kiszabott kétéves
büntetést, ami ahhoz kapcsolódik, hogy az ellenzéki vezető tiltakozott a Kambodzsa sérelmére elkö
vetett vietnami határsértések ellen, ugyanakkor úgy határozott, hogy a Szam Rainszvel együtt
megvádolt két, kilenc hónapja és húsz napja fogva tartott falusit szabadon bocsátja,
E.

mivel Kambodzsa vezető pártjának az a stratégiája, hogy a politikailag befolyásolható igazságszolgál
tatást használja fel a kormány elleni bírálatok felszámolására,

F.

mivel Kambodzsában aggasztóan sok embert tartanak fogva a büntető igazságszolgáltatási rendszer
különféle hiányosságai miatt, és továbbra sem garantált az igazságszolgáltatás függetlensége és pártat
lansága,

G. mivel az emberi jogokért küzdő nem kormányzati szervezetek szerint a kormány a földelvétellel, a
korrupcióval és a határvitákkal kapcsolatos bírálatok elhallgattatására használta fel a bíróságokat,
(1) http://www.un.org.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=330:united-nations-special-rapporteur-on-thesituation-of-human-rights-in-cambodia-statement&catid=44:un-speeches-and-statements&Itemid=77
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H. mivel 2010. augusztus 30-án a Licadho nevű nem kormányzati szervezet egy alkalmazottját, Leang
Sokchoeunt Takeo megye bírósága két év börtönbüntetésre ítélte amiatt, hogy 2010 januárjában
állítólag kormányellenes szórólapokat terjesztett; mivel azonban súlyos eljárási hibák történtek a per
folyamán,
I.

mivel Mu Sochua ellenzéki parlamenti képviselőt elítélték a miniszterelnök jó hírnevének megsértése
miatt,

J.

mivel Hang Chakra újságírót kilenc hónapig tartották fogva, miután bírálta Sok An alelnök környeze
tének korrupciós ügyeit,

K.

mivel Szam Rainszit 1995-ben alkotmányellenes módon kizárták a parlamentből, de a későbbi válasz
tásokon sikerült visszaszereznie mandátumát; mivel több sikertelen gyilkossági kísérletet követtek el
ellene, például egy halálos gránáttámadást 1997-ben, amelyben mintegy nyolcvan támogatója életét
vesztette,

L.

mivel a kormányon lévő párt három alkalommal megkérdőjelezhető indokkal megfosztotta őt képvi
selői mentelmi jogától, hogy börtönbüntetésre ítélhessék,

M. mivel az EU a Kambodzsát támogató egyetlen és legnagyobb adományozó,

1.
elítéli az ellenzék és a nem kormányzati szervezetek képviselői ellen született valamennyi politikai
indíttatású ítéletet, különösen a Szam Rainszi elleni 2010. szeptember 23-i, 2010. október 13-i és 2010.
január 27-i ítéleteket, a Leang Sokchoeun elleni 2010. augusztus 30-i ítéletet, valamint a Mu Sochua és az
újságíró Hang Chakra elleni ítéleteket;
2.
emlékezteti a kambodzsai kormányt, hogy be kell tartania a demokratikus elvek és az alapvető emberi
jogok terén fennálló és vállalt kötelezettségeit, amelyek az említett együttműködési megállapodás kulcs
fontosságú elemeit képezik, annak 1. cikke értelmében;
3.
felszólítja a kambodzsai hatóságokat annak biztosítására, hogy a nem kormányzati szervezetekre
vonatkozó, jelenleg előkészítés alatt álló törvény ne korlátozza önkényes értelmezési lehetőséggel a kambod
zsai civil társadalom szervezeteinek tevékenységeit, és ne legyen alkalmazható a civil társadalom és az
ellenzék kárára;
4.
felszólítja az összes politikai szereplőt, hogy támogassák a régión belüli jószomszédsági politikákat,
valamint a kambodzsai etnikai és kulturális csoportok közötti megbékélésre irányuló politikát;
5.
tudomásul veszi, hogy az ENSZ különmegbízottja felhívta a figyelmet a kambodzsai kormány által tett
előrelépésekre és erőfeszítésekre, és reméli, hogy olyan gyakorlati lépéseket fog látni, amelyek jelentős
mértékben és tartósan javítják majd az emberi jogok és a bíróságok függetlensége terén fennálló helyzetet;
6.

felszólítja a kambodzsai hatóságokat, hogy

— indítsanak politikai és intézményi reformokat egy olyan demokratikus állam kiépítése céljából, amely a
jogállamiságon és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásán alapszik;
— tegyenek tanúbizonyságot arról, hogy készek hatékonyan fellépni az olyan súlyos helyi problémák ellen,
mint a korrupció, az emberek elvándorlását kiváltó nagyarányú erdőirtás, valamint a szexturizmusra
épült iparág, továbbá készek elutasítani a büntetlenség jelenlegi kultúráját és bíróság elé állítani az ilyen
tevékenységekben részt vevőket;
— garantálják a szabad és méltányos politikai véleménynyilvánítást, megfélemlítés és zaklatás nélkül;
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— alkossanak a különmegbízott jelentésében szereplő ajánlások megvalósítására vonatkozó cselekvési tervet
és menetrendet;
7.
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy vád alá helyezték és 12 év börtönbüntetésre ítélték Szam Rainszi
ellenzéki vezetőt egy szimbolikusnak tekinthető, nyilvánvalóan politikai jellegű tett miatt;
8.
különösen aggasztónak tartja, hogy – amennyiben a fellebbviteli bíróság helyben hagyja az ítéletet –
Szam Rainszi nem vehet majd részt a 2013. évi parlamenti választásokon, valamint hogy az ítéletnek Szam
Rainszi ügyén túlmenően is jelentős következményei lesznek, hiszen az egész ellenzékre kihat majd, annál is
inkább, mivel a fontos ellenzéki személyiségek elleni közelmúltbeli vádemelések következtében leszűkült a
politikai mozgástér, és ez az egész kambodzsai demokratizálódási folyamatra nézve káros;
9.
felszólítja ezért a hatóságokat, hogy találjanak módot a szóban forgó problémák politikai párbeszéd
révén történő megoldására, és tegyék lehetővé, hogy Szam Rainszi a lehető legrövidebb időn belül folytat
hassa parlamenti tevékenységét;
10.
felszólítja a kambodzsai hatóságokat, hogy tegyenek eleget az emberi jogok kambodzsai helyzetével
foglalkozó ENSZ-különmegbízott ajánlásainak; felkéri a kambodzsai parlamentet, hogy vitassa meg e jelen
tést és hozza meg az ajánlások megvalósításához szükséges intézkedéseket;
11.
felkéri az Európai Uniót, hogy tegyen lépéseket annak biztosítására, hogy tiszteletben tartsák az
együttműködési megállapodás 1. cikkében említett alapvető szabadságokat, és hogy a polgári szabadságjo
gokkal szembeni támadások következményeket vonjanak maguk után; felszólítja továbbá az Európai Uniót,
hogy a pénzügyi támogatások folytatását attól tegye függővé, hogy javul-e az emberi jogok helyzete
Kambodzsában;
12.
kéri, hogy dolgozzanak ki humanitárius vészhelyzeti tervet az EU bevonásával és az ENSZ által
végzett koordinálással azzal a céllal, hogy segítséget kapjanak a válság által leginkább sújtott kambodzsaiak,
különösen azok a textilipari és építőipari dolgozók, akik elvesztették munkájukat;
13.
utasítja a Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) országa
ival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséget és a Külügyi Bizottságot, hogy kövessék figyelemmel az
üggyel kapcsolatos fejleményeket;
14.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ASEAN és az
ASEM tagállamainak, az ASEM titkárságának, az ENSZ főtitkárának és emberi jogi főbiztosának, valamint
a Kambodzsai Királyság kormányának és parlamentjének.

Az Észak-Kaukázus, különösen Oleg Orlov ügye
P7_TA(2010)0390
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az észak-kaukázusi (Oroszországi Föderáció)
uralkodó emberi jogi helyzetről és az Oleg Orlov elleni büntetőeljárásról
(2012/C 70 E/11)
Az Európai Parlament,
— tekintettel az emberi jogi aktivisták ellen Oroszországban elkövetett gyilkosságokról szóló 2009. szep
tember 17-i állásfoglalására (1),
(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0022.
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— tekintettel arra, hogy a Szaharov-díjat 2009. december 16-án a Memorial Emberi Jogi Központ és az
emberi jogok valamennyi oroszországi védelmezője nevében Oleg Orlovnak, Szergej Kovalevnek és
Ljudmila Alekszejevának ítélték oda,
— tekintettel az Európai Unió és az Orosz Föderáció között megkötött partnerségi és együttműködési
megállapodásra, amely 1997-ben lépett életbe, és amelyet az azt felváltó új megállapodás megszületéséig
meghosszabbítottak,
— tekintettel az EU és Oroszország közötti kapcsolatok számára új, átfogó keretet létrehozó megállapo
dásról jelenleg folyó tárgyalásokra,
— tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre, az emberi jogok
védelmezőiről szóló ENSZ-nyilatkozatra, valamint „Az egyének, a csoportok, és a társadalmi szervek joga
és felelőssége az egyetemesen elismert emberi jogok és alapvető szabadságjogok elősegítésére és védel
mére” című ENSZ-nyilatkozatra,
— tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel Oroszország az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
tagjaként és az ENSZ-nyilatkozatok aláíró feleként elkötelezte magát az emberi jogok, az alapvető
szabadságok, valamint a jogállamiság védelme és előmozdítása mellett,
B. mivel az Emberi Jogok Európai Bíróságán mintegy 20 000 olyan ügy van folyamatban, amelyek tárgyát
az Oroszországi Föderációban, főként az észak-kaukázusi régióban történt jogsértések képezik; mivel az
Emberi Jogok Európai Bírósága több mint 150 ítéletében marasztalta el az Oroszországi Föderációt a
régióban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések miatt, és hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy ezen
ítéleteket azonnal és maradéktalanul végrehajtsák,

Az észak-kaukázusi emberi jogi helyzet
C. mivel az észak-kaukázusi régióban, különösen pedig a Csecsen Köztársaságban, Ingusföldön és Dagesz
tánban igen riasztó az emberi jogok védelmezőinek helyzete; mivel a régióban működő független
újságírók, civil társadalmi aktivisták, jogászok és az emberi jogok védelmezői gyakran válnak fenye
getések és erőszakos cselekmények, zaklatás és megfélemlítés áldozataivá, a rendvédelmi szervek tagjai
pedig korlátozzák tevékenységüket; mivel az emberi jogi visszaélések elkövetői továbbra is büntetlenek
maradnak, a jogállamiságot pedig továbbra is semmibe veszik; mivel a polgári lakosság mind a fegyveres
ellenzéki csoportok, mind pedig a rendvédelmi szervek részéről továbbra is erőszaknak van kitéve; mivel
a kínzások, az embertelen bánásmód és az önkényes fogva tartás mindennapi jelenségek; és mivel a
nemzeti kormányoktól független nem kormányzati szervezetek fontosak a civil társadalom fejlődése
szempontjából,
D. mivel Csecsenföldön az újjáépítés terén elért sikerek és a régió infrastruktúrájának határozott javulása
ellenére általánosságban a félelem légköre uralkodik; mivel az emberi jogok helyzete, valamint az
igazságszolgáltatási rendszer és a demokratikus intézmények működése továbbra is a legsúlyosabb
aggodalmakra ad okot,
E. mivel a kormányzat ellenzőinek és az emberi jogok védelmezőinek egymást követő eltűnése büntetlen
maradt, és ezen eseteket nem vizsgálják ki kellő alapossággal,
F. mivel annak ellenére, hogy az új elnök hatalomra kerülése óta Ingusföldön építő jellegű párbeszéd
alakult ki a hatóságok és a civil társadalom között, 2009 óta újra aggasztó mértékben fellángolt az
erőszak, ami némely esetben ellenzékiek, valamint újságírók meggyilkolásához és eltűnéséhez vezetett, és
ezekkel kapcsolatban mindeddig nem indult büntetőeljárás,
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G. mivel egyre több az észak-kaukázusi köztársaságokban eltűnt olyan személy, akiket a jelek szerint más
orosz régiókba hurcoltak el; mivel Ali Dzsanijev, Juszup Dobrijev, Junusz Dobriev és Magomed Adzsijev
hollétéről semmit sem lehet tudni azóta, hogy 2009. december 28-án éjfél tájban Szentpéterváron látták
őket, és mivel öt személy – köztük három észak-kaukázusi lakos –, nevezetesen Zelimhan Ahmetovics
Csibijev, Magomed Hajbulajevics Iszrapilov, Dzsamal Zijadinovics Magomedov, Akil Dzsavathanovics
Abdullajev és Dovar Nazimovics Aszadov hollétéről továbbra sem lehet tudni semmit azóta, hogy
2010. szeptember 24-ről 25-re virradó éjszaka bementek a moszkvai történelmi mecsetbe,
H. mivel több mint 18 évvel azután, hogy az Ingusföld és Észak-Oszétia között 1992-ben, illetve Csecsen
földön 1994-ben és 1999-ben kitört háborúsorozat miatt otthonuk elhagyására kényszerültek, ÉszakKaukázusban továbbra is mintegy 80 000 áttelepített személy él; mivel e személyek nehézségekkel
szembesülnek a lakhatás megoldása és tartózkodási engedélyük meghosszabbítása tekintetében – ami
korlátozza a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket –, valamint belső útlevelük megújítását, és a
„kényszermigráns” jogállás megszerzését illetően, amely számukra a munkahelyekhez, illetve a szociális
szolgáltatásokhoz és juttatásokhoz való hozzáférés feltétele,
I. mivel 2010. szeptember 3-án Buzek elnök mélységes együttérzését fejezte ki a beszláni tragédia áldo
zatainak családjai iránt, és sürgette az Oroszországi Föderáció elnökét annak biztosítására, hogy jogaikat
teljes mértékben tiszteletben tartsák és a 2004. szeptemberi eseményekkel kapcsolatos igazságra végre
fény derüljön,
J. mivel a polgári lakosság elleni, megkülönböztetés nélküli erőszakos cselekményeket semmi sem indo
kolhatja,
K. tudomásul véve az orosz és a nemzetközi civil társadalom képviselőinek azon kezdeményezését, hogy a
csecsenföldi háborúk során esetlegesen elkövetett háborús bűnök és súlyos emberi jogi visszaélésekre
vonatkozóan egy „Natalija Jesztemirova Dokumentációs Központot” hozzanak létre,

Bűnügyi nyomozás Oleg Orlov ellen
L. mivel a Memorialhoz hasonló emberi jogi szervezetek munkája alapvető fontossággal bír a stabil és
szabad orosz társadalom kialakítása, valamint a valódi és tartós stabilitás különösen Észak-Kaukázusban
való megteremtése szempontjából; mivel az orosz kormány és az észak-kaukázusi köztársaságok kormá
nyai ezért büszkék lehetnek arra, hogy e szervezetek milyen jelentős szerepet töltenek be,
M. mivel Natalija Jesztemirovát, a Memorial intézet csecsenföldi vezetőjét 2009. július 15-án Groznijban
elrabolták, és később holtan találták meg a szomszédos Ingusföldön; mivel a gyilkosság miatt indult
nyomozás a gyilkosok és a végső felelősök megtalálását illetően nem vezetett semmilyen eredményre,
N. mivel 2010. január 21-én a Moszkvai Városi Bíróság Oleg Orlovot és a Memorial Emberi Jogi Központot
arra kötelezte, hogy Ramzan Kadirovnak, Csecsenföld elnökének kártérítést fizessenek,
O. mivel 2010. február 9-én Ramzan Kadirov nyilvánosan bejelentette, hogy az általa Oleg Orlov, a
Memorial Emberi Jogi Központ igazgatóságának elnöke és Ljudmila Alekszejeva, a Moszkvai Helsinki
Csoport elnöke ellen rágalmazás miatt kezdeményezett büntetőeljárást megszünteti,
P. mivel 2010. július 6-án Oleg Orlov ellen az orosz büntető törvénykönyv 129. cikke alapján vádat
emeltek, és ha bűnösnek találják, akár három év börtönbüntetésre is számíthat,
Q. mivel az Oleg Orlov elleni bűnügyi nyomozás során súlyosan megsértették az Ororszoszági Föderáció
büntetőeljárásról szóló törvénykönyvét (különösen annak 72. cikkét),
R. mivel 2010. szeptember 13. és 16. között több vezető emberi jogi szervezet – többek között a
Memorial – irodájában házkutatást tartottak, és e szervezeteket arra utasították, hogy tevékenységükre
vonatkozóan számos dokumentumot rövid időn belül nyújtsanak be,
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1.
elítél minden terrorista cselekményt, és hangsúlyozza, hogy a polgári lakosság elleni, megkülönböz
tetés nélküli erőszakos cselekményeket semmi sem indokolhatja; kifejezi rokonszenvét és szolidaritását az
erőszaktettek, közöttük a közelmúltban a moszkvai metróban történt robbantások, a csecsen parlament
elleni támadás és a Kaukázusi Köztársaság lakosságát folyamatosan érő számtalan támadás minden áldoza
tának barátai és családtagjai iránt;
2.
legmélyebb aggodalmát fejezi ki az erőszak és a terrorista cselekmények Észak-Kaukázusban tapasz
talható felújulása miatt; felhív egyrészt a terrorista cselekmények befejezésére, másrészt kéri az orosz
hatóságokat, hogy vessenek véget annak a széles körben állandósult helyzetnek, amelyben az emberi
jogok megsértése büntetlenül marad, és a régióban nincs jogállamiság;
3.
elismeri Oroszország jogát a valódi terrorizmussal és az észak-kaukázusi fegyveres felkeléssel szembeni
fellépéshez, de nyomatékosan kéri a hatóságokat, hogy ezt a nemzetközi emberi jogi szabályok betartásával
tegyék; figyelmeztet arra, hogy a folyamatos visszaélések és a felkelések elleni törvénytelen küzdelem a
lakosság további megosztásához vezet, és a stabilitás megteremtése helyett az erőszak újabb fellángolását
okozza majd a régióban;
4.
sürgeti az orosz hatóságokat, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg az emberi jogi jogvédők
biztonságának garantálására, amint azt az egyéneknek, csoportoknak és a társadalmi szervezeteknek az
egyetemesen elismert emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdításához és védelméhez való jogáról
és az ezek iránti felelősségéről szóló ENSZ-nyilatkozat megerősíti;
5.
hangsúlyozza, hogy a hosszantartó csecsenföldi büntetlenség hozzájárul az egész észak-kaukázusi
régió destabilizálódásához;
6.
határozottan elítéli a felkelőkkel való kapcsolattartással gyanúsított személyek kollektív megbüntetését,
ideértve azt a gyakorlatot is, hogy felgyújtják a fegyveres ellenzék aktív vagy feltételezett tagjai családjainak
otthonait; kéri a hatóságokat, hogy tegyenek konkrét lépéseket az ilyen erőszakos cselekedetek mindennemű
megismétlődésének elkerülésére, és minden szinten büntessék meg az azokért felelős tisztviselőket;
7.
nyomatékosan kéri, hogy Oroszország biztosítson zavartalan belépést Észak-Kaukázusba a nemzetközi
emberi jogi szervezetek, a média és a kormányzati intézmények, például az Európa Tanács, a Vöröskereszt
Nemzetközi Bizottsága, az EBESZ és az ENSZ számára; különösen felhívja továbbá az illetékes hatóságokat,
hogy teremtsenek olyan körülményeket, amelyek lehetővé teszik a Memorial és más emberi jogi szervezetek
biztonságos körülmények közötti tevékenységét Észak-Kaukázusban;
8.
mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyre több az észak-kaukázusi köztársaságokban eltűnt olyan
személy, akiket a jelek szerint más orosz régiókba hurcoltak el, és elvárja az Orosz Köztársaság állam
ügyészségétől ennek tisztázását és a nevezett polgárok hollétének megerősítését;
9.
nyomatékosan kéri az orosz föderációs hatóságokat annak biztosítására, hogy az országon belül
lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek helyzetének hosszú távú megoldása konkrét lépésekben öltsön
testet; kéri, hogy a nemzeti kormány támogassa jobban az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossá
gának fellépését, amelynek célja az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek lakáshely
zetének javítását célzó programok lefolytatása, és könnyítse meg e személyek hozzáférését a szolgáltatá
sokhoz és kedvezményekhez; hangsúlyozza, hogy szükség van az országon belül lakóhelyüket elhagyni
kényszerült személyek folyamatos figyelemmel kísérésére annak biztosítása érdekében, hogy jogaikat
többé ne sérthessék meg; sürgeti az orosz kormányt, hogy ismerje el hivatalosan az országon belül lakó
helyüket elhagyni kényszerült személyek jogállását, és ehhez igazodva módosítsa jogszabályozását;
10.
felszólítja az orosz szövetségi hatóságokat, hogy gyorsan, alaposan és ténylegesen vizsgálják ki
Natalija Jesztemirova meggyilkolásának körülményeit, és e brutális gyilkosság elkövetőit és felbujtóit egya
ránt állítsák bíróság elé;
11.
elutasítja és elítéli a Memorial szervezet terrorista szervezetek támogatásában való felelőssé tételére
irányuló cinikus és abszurd kísérleteket;
12.
elítéli, hogy Oleg Orlov ellen bűnügyi nyomozást indítottak, és nyomatékosan kéri az illetékes
hatóságokat, hogy vizsgálják felül a büntető tárgyalás megnyitására vonatkozó határozatot; emlékeztet
arra, hogy az Oleg Orlov által tett nyilatkozatok egy demokráciában jellegükből fakadóan törvényesek, és
nem sújthatók sem polgári jogi, sem büntetőjogi szankciókkal;
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13.
felhívja az orosz hatóságokat annak biztosítására, hogy – amennyiben a büntető tárgyalás folytatódik
– a nyomozás és az Oleg Orlovval szembeni bírósági eljárás során ne kerüljön sor újabb törvénysértésekre,
és minden körülmények között tartsák tiszteletben az ENSZ emberi jogok védelmezőiről szóló nyilatkozatát,
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és az Oroszországi Föderáció által ratifikált nemzetközi és regi
onális emberi jogi eszközöket;
14.
emlékeztet arra, hogy Oleg Orlov 2009-ben megkapta az Európai Parlament Szaharov-díját, és ezért
a Parlament különleges erkölcsi és politikai védelmét élvezi; sürgeti az orosz kormányt, tegye lehetővé, hogy
Oleg Orlov minden akadályoztatástól mentesen részt vehessen Strasbourgban a 2010-es Szaharov-díj ünne
pélyes átadásán;
15.
elítéli az emberi jogi szervezetek irodáiban tartott megszégyenítő házkutatásokat, és magyarázatot vár
azok jogszerűségére és céljaira;
16.
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az emberi jogok folyamatos megsértése rendkívül kedvezőtlen képet
ad Oroszországról, aláássa hitelét a világban és árnyékot vet az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció
kapcsolataira, amelyek fontosak és stratégiai partnerséggé kellene fejlődniük, tekintettel a két fél egymásra
utaltságára és számos közös érdekére, különösen a politikai, biztonsági, gazdasági és energiaügyi együtt
működés terén, de a demokratikus elvek és eljárások, valamint az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása
vonatkozásában is;
17.
határozottan támogatja az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által 2010. június 22-én elfogadott,
az észak-kaukázusi emberi jogi visszaélésekre vonatkozó jogorvoslatról szóló határozat ajánlásait, amely
sokat segíthet abban, hogy vége szakadjon az emberi jogok megsértését elkövető személyek büntetlen
ségének, és visszaálljon a nép bizalma a rendvédelmi szervek iránt;
18.
kéri az orosz hatóságokat, hogy tegyenek eleget az Emberi Jogok Európai Bírósága valamennyi
határozatának, és tegyék meg a szükséges lépéseket az egyedi esetekben előfordult jogsértések orvoslására,
biztosítva többek között a nyomozások tényleges lefolytatását és az elkövetők felelősségre vonását, továbbá
fogadjanak el e határozatok végrehajtására szolgáló általános intézkedéseket, közöttük a hasonló jogsértések
megismétlődését kiküszöbölő politikai és jogi változtatásokat is;
19.
javasolja, hogy a szövetségi, regionális és helyi szintű hatóságok kezdjenek építő jellegű párbeszédet a
civil társadalom aktivistáival, ezáltal is lehetővé téve a demokratikus szerkezetek kialakulását;
20.
kéri az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációk intenzitásának fokozását, és sürgeti
annak lehetővé tételét, hogy ahhoz az Európai Parlament, a Duma, az orosz bíróságok, a civil társadalom
és az emberi jogi szervezetek is ténylegesen hozzájárulhassanak; felszólítja Oroszországot, hogy teljes
mértékben tartsa tiszteletben az EBESZ és az Európa Tanács tagjaként rá háruló kötelezettségeket;
21.
nyomatékosan felhívja a figyelmet az EU tagállamaiban befogadott több ezer észak-kaukázusi mene
kült helyzetére, különös tekintettel az Ausztriában élő csecsen diaszpórára, amelynek lélekszáma legalább
20 000 fő, akik között számos kiskorú is van; komoly aggodalmát fejezi ki ezzel összefüggésben egy
csecsen menekült Bécsben 2010 májusában történt meggyilkolása, valamint azon súlyos vádak miatt,
amelyek szerint e bűncselekményhez a csecsen elnöknek is köze van; kéri az EU tagállamait, hogy huma
nitárius és emberi jogi kötelezettségeikkel összhangban vezessenek be összehangoltabb, koherens és látható
politikát az európai földre érkezett észak-kaukázusi menekültek védelme érdekében;
*
*

*

22.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok
parlamentjeinek és kormányainak, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, az EBESZnek, valamint az Európa Tanácsnak.
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II
(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

EURÓPAI PARLAMENT
Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegálla
podás felülvizsgálata
P7_TA(2010)0366
Az Európai Parlament 2010. október 20-i határozata az Európai Parlament és az Európai Bizottság
közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról (2010/2118(ACI))
(2012/C 70 E/12)
Az Európai Parlament,
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 295. cikkére,
— tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálatáról szóló 2005.
május 26-i határozatára (1), és az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás következő
jogalkotási ciklusra vonatkozó felülvizsgálatáról szóló 2010. február 9-i állásfoglalására (2),
— tekintettel az Elnökök Értekezletének 2009. november 26-i és 2010. július 1-jei határozatára,
— tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás
felülvizsgált változatának tervezetére (a továbbiakban: A felülvizsgált megállapodás),
— tekintettel 2010. október 20-i határozatára, mely szerint a Parlament eljárási szabályzatát megfelelően
hozzáigazítja az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felül
vizsgált változatához (3),
— tekintettel eljárási szabályzata 25. cikkének (3) bekezdésére és 127. cikkére, valamint VII. melléklete
XVIII. bekezdésének 4. pontjára,
— tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0279/2010),
A. mivel a szerződések most első ízben egyértelmű jogalapot írnak elő az intézményközi megállapodások
számára,
(1) HL C 117. E., 2006.5.18., 123. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0009
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0367.
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B.

mivel a Lisszaboni Szerződés új hatásköröket ruház a Parlamentre és a Bizottságra, valamint a megálla
podásban is tükröződő új intézményközi egyensúlyról rendelkezik,

C.

mivel a Lisszaboni Szerződés jelentősen mélyíti a demokráciát az EU-ban és az uniós polgároknak –
elsősorban a Parlamenten keresztül – megerősített jogkört nyújt a Bizottság ellenőrzése vonatkozásá
ban,

D. mivel a Lisszaboni Szerződés egyenrangúvá teszi az Európai Parlamentet a Tanáccsal a rendes jogalko
tási és költségvetési eljárásokban, valamint a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos ügyekben a
rájuk vonatkozó rendelkezésekkel összhangban megerősíti szerepét az EU külpolitikájában;
E.

mivel a felülvizsgált megállapodás tartalmazza ezeket a változásokat, még ha az alábbiakban kifejtett
pontosítások szükségesek is,

1.
úgy véli, hogy a felülvizsgált megállapodás jelentős előrelépés a Parlament számára a Bizottsággal való
együttműködése tekintetében;
2.
emlékeztet a hatáskörök elkülönítésére vonatkozó elv fényében a parlamentek által képviselt hagyo
mányos hatáskörökre, amelyek a Lisszaboni Szerződés teljes körű tiszteletben tartásával e megállapodás
központi részét képzik: a jogalkotási hatáskörökre, a végrehajtó hatalom parlamenti ellenőrzésére (ideértve a
nemzetközi kapcsolatok dimenzióját is), a tájékoztatási kötelezettségre és a végrehajtó hatalom Parla
mentben való jelenlétére;
3.

különösen üdvözli a felülvizsgált megállapodás alábbi előrelépéseit:

— Jogalkotási eljárás és tervezés: kölcsönös együttműködés
a) a Bizottság munkaprogramjára és az EU működésének megtervezésére vonatkozó felülvizsgált
rendelkezések, amelyek növelik a Parlament részvételét ((33), (36), (53) és 4. melléklet),
b) a függőben levő javaslatok felülvizsgálata egy új Bizottság hivatali idejének kezdetekor, kellőképpen
figyelembe véve a Parlament véleményét ((39) bekezdés),
c) azokon a területeken, amelyeken a Parlament általában részt vesz a jogalkotási folyamatban, a
Bizottság a kellően megindokolt alapon és a Parlamenttel való előzetes konzultációt követően
csak a nem kötelező érvényű jog („soft law”) eszközeit használja ((43) bekezdés),
d) a Bizottság azzal kapcsolatos kötelezettségvállalása, hogy a közösségi vívmányokat a lehető legha
marabb hozzáigazítja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új rendszeréhez ((51) bekezdés),
e) a Bizottság az irányú kötelezettségvállalása, hogy valamennyi, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 25. cikkének megfelelően benyújtott jogalkotási kezdeményezésre vonatkozó kérelem
konkrét nyomon követéséről jelentést készít;
— Parlamenti ellenőrzés
f)

részletes rendelkezések a Bizottság elnökének, a Bizottságnak mint szervnek és a Bizottság összeté
telének megválasztására vonatkozóan, illetve a Bizottság esetleges átalakítására vagy személyi válto
zásaira vonatkozóan,

g) a Bizottságnak a választási kampányokban való részvételére vonatkozó új szabályok ((4) bekezdés),
h) a Bizottság arra irányuló kötelezettsége, hogy kikéri a Parlament véleményét, amikor a biztosok
magatartási kódexét szándékozik felülvizsgálni,
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i)

a szabályozási ügynökségek ügyvezető igazgatói posztjaira jelöltek azon kötelezettsége, hogy a
felelős parlamenti bizottságok előtt megjelennek meghallgatásra ((32) bekezdés);

— Az EU nemzetközi kapcsolatainak intézményközi dimenziója
j)

részletes rendelkezések a Parlamentnek a nemzetközi tárgyalásokon betöltött megerősített szerepére
vonatkozóan, valamint a Bizottság azon vállalása, hogy a megfelelő eljárások és biztosítékok betar
tásával továbbítja az e a tárgyalásokhoz kapcsolódó bizalmas dokumentumokat ((23)–(27) bekez
dések és 3. melléklet);

— Tájékoztatási kötelezettségek
k) a szerződések által a Parlamentre és a Tanácsra ruházott szerepkörök Bizottság általi elismerése,
különös tekintettel az egyenlő elbánás alapelvére, elsősorban az üléseken való részvétel, illetve a
jogalkotási és költségvetési ügyekhez kapcsolódó hozzájárulási vagy egyéb tájékoztatási rendelke
zések vonatkozásában ((9) bekezdés),
l)

rendszeres párbeszéd kiépítése a Bizottság elnöke és a Parlament elnöke között a legfontosabb
horizontális kérdésekben és a főbb jogalkotási javaslatokban, az Elnökök Értekezlete szerepének,
illetve a jogi szabályozás szerinti költségvetési és jogalkotási eljárások sérelme nélkül ((11) bekezdés,
második francia bekezdés),

m) részletes rendelkezések a Parlament számára továbbítandó információkról, amelyek a Bizottság
nemzeti szakértőkkel tartott üléseivel és az uniós jogszabályok és nem kötelező érvényű jog („soft
law”) előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatosak ((15) bekezdés és 1. melléklet),
n) a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködés módozatai ((18) bekezdés),
o) részletes rendelkezések a Parlamentnek a bizalmas információkhoz, többek között a minősített
dokumentumokhoz való hozzáférésével kapcsolatosan (2. melléklet),
— A Bizottság jelenléte a Parlamentben
p) a Bizottság kötelezettségvállalása, hogy ha felkérik, a plenáris üléseken vagy a Parlament más szer
veinek ülésein való részvétele számára elsőbbséget biztosít ((45) bekezdés),
q) új „kérdések órája” a Bizottság valamennyi tagjával a Bizottság elnökének jelenlétében zajló kérdések
órájának a modelljét követve ((46) bekezdés),
r) a felszólalási időt érintő finomítások, a megadott felszólalási idő betartása,
s) az Elnökök Értekezletének és a Bizottsági Elnökök Értekezletének üléseire való meghívás ((11)
bekezdés harmadik francia bekezdése);
4.
az illetékes bizottság kikéri a Bizottság véleményét abban az esetben, ha a Bizottsággal fenntartott
kapcsolatai vonatkozásában a Parlament tesz javaslatot eljárási szabályzatának felülvizsgálatára;
5.
úgy véli, hogy a felülvizsgált megállapodás (8) bekezdésében meghatározott véleményt az Elnökök
Értekezletének határozata után továbbítani kell a Parlament elnökének; úgy véli, hogy e határozat meghoza
tala előtt az Elnökök Értekezletének ki kellene kérnie a Bizottsági Elnökök Értekezletének véleményét a
Bizottság tagjainak összeférhetetlenségével és etikus magatartásával kapcsolatos felülvizsgált magatartási
kódexről;
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6.
megállapítja, hogy a Bizottságnak a Parlament képviselői számára valamennyi nemzetközi konferen
cián megfigyelői státuszt kell biztosítania, és részvételüket valamennyi fontos találkozón meg kell könnyí
tenie, különösen azon koordinációs üléseken, amelyeken a Bizottság a tárgyalási folyamatbeli helyzetéről
nyújt tájékoztatást; megjegyzi, hogy a Bizottság a Parlament képviselőjétől kizárólag rendkívüli esetben, jogi,
technikai vagy diplomáciai lehetőségek hiányában tagadhatja meg a megfigyelői státusz megadását, ugyan
akkor úgy véli, hogy ezen elveket előzetesen ismertetnie kell a Parlamenttel, és igen szigorúan kell értel
meznie;
7.
véleménye szerint a felülvizsgált megállapodás új (25) és (27) bekezdésében foglalt „nemzetközi
konferenciák” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy magában foglalja nem csupán a többoldalú, hanem a
különös politikai fontossággal bíró kétoldalú – nevezetesen a politikai együttműködésről, a kereskedelemről
és a halászatról szóló – megállapodásokat is, amelyekhez a Parlament hozzájárulása minden esetben köte
lező;
8.
úgy véli, hogy „többoldalú nemzetközi megállapodások által létrehozott testületek” a felülvizsgált
megállapodás (26) bekezdésében foglalt ülései az e bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén
kiterjednek a kétoldalú megállapodások által létrehozott testületek üléseire is;
9.
megjegyzi, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 218. cikkének (10) bekezdésével
összhangban a Bizottságnak haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatnia kell a Parlamentet, amennyiben
valamely nemzetközi megállapodást ideiglenesen alkalmazására kíván javaslatot tenni, vagy annak felfüg
gesztését javasolja, és a Tanács vonatkozó határozatainak meghozatala előtt figyelembe kell vennie a
Parlament véleményét;
10.
felhívja a Bizottságot, hogy a nemzetközi megállapodásokról folytatott tárgyalásokról minden infor
mációt bocsásson a Parlament rendelkezésére, ideértve a felülvizsgált megállapodás 2. mellékletének 1.2.1
bekezdése szerinti „bizalmas információkat” is az e mellékletben meghatározott részletes szabályoknak
megfelelően; úgy véli, hogy ez alkalmazandó a tagállamoktól és harmadik országoktól származó bizalmas
dokumentumokra is, amelyek esetében a szerző hozzájárulása szükséges;
11.
úgy értelmezi, hogy a felülvizsgált megállapodás összefüggésében a „nem kötelező érvényű jog” az
ajánlásokat, értelmező jellegű közleményeket, önkéntes megállapodásokat és választható eszközöket foglalja
magában;
12.

jóváhagyja az e határozathoz mellékelt felülvizsgált megállapodást;

13.
úgy határoz, hogy a felülvizsgált megállapodást a hozzáférés megkönnyítése és az átláthatóság
biztosítása érdekében eljárási szabályzatához csatolja, a szöveget a XIV. melléklet helyébe léptetve;
14.
utasítja elnökét, hogy e határozatot és mellékletét tájékoztatásul továbbítsa a Tanácsnak, a Bizott
ságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

MELLÉKLET

Egységes Szerkezetbe Foglalt Keretmegállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottság Közötti Kapcsolatokról
Az Európai Parlament és az Európai ▐ Bizottság (a továbbiakban: a két intézmény),
tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és külö
nösen annak 295. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre (a további
akban: Szerződések),
tekintettel a két intézmény közötti kapcsolatokat szabályozó intézményközi megállapodásokra és szöve
gekre,
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tekintettel a Parlament eljárási szabályzatára (1), és különösen annak 105., 106. és 127. cikkére, valamint
VIII. és XIV. mellékletére,
tekintettel a Bizottság megválasztott elnöke által 2009. szeptember 15-én és 2010. február 9-én ismertetett politikai
irányvonalakra és kapcsolódó nyilatkozataira, valamint a Bizottság jelölt tagjainak a parlamenti bizottságok előtti
meghallgatásuk során tett nyilatkozataira,
A. mivel a Lisszaboni Szerződés az Unió döntéshozatalának demokratikus legitimációját erősíti,
B. mivel a két intézmény a lehető legkiemeltebben kezeli az uniós jog hatékony átültetését és végrehajtását,
C. mivel ez a keretmegállapodás nem érinti a Parlament, a Bizottság vagy az Unió bármely más intézmé
nyének vagy szervének hatásköreit és előjogait, hanem e hatáskörök lehető leghatékonyabb és legátlát
hatóbb gyakorlásának biztosítására törekszik,
D. mivel ezt a keretmegállapodást a Szerződésekben foglalt intézményi kerettel összhangban kell értel
mezni,
E. mivel a Bizottság kellően figyelembe veszi a Szerződések által a Parlamentre és a Tanácsra ruházott
szerepeket, különösen a 9. pontban meghatározott egyenlő bánásmód alapelvére vonatkozóan,
F. mivel indokolt naprakésszé tenni a 2005 májusában elfogadott keretmegállapodást (2), amelynek helyébe
a következő szöveg lép,
a következőkben állapodnak meg:
I. HATÁLY

1.
Annak érdekében, hogy jobban tükrözzék a Parlament és a Bizottság közötti új „különleges part
nerséget”, és hogy erősítsék a Bizottság politikai felelősségét és legitimitását, kiterjesszék az építő párbe
szédet és tökéletesítsék az információáramlást a két intézmény között, valamint javítsák az eljárások és a
tervezés során az együttműködést, a két intézmény a következő intézkedésekről állapodik meg.
Továbbá ▐ külön rendelkezésekről is megállapodnak:
— a Bizottság nemzeti szakértőkkel való találkozóiról az 1. mellékletben meghatározott módon;
— a ▐ bizalmas információk ▐ Parlamentnek történő továbbításáról a 2. mellékletben meghatározott
módon;
— a nemzetközi megállapodások tárgyalásáról és megkötéséről, a 3. mellékletben meghatározott módon;
— valamint a Bizottság ▐ munkaprogramjának menetrendjét illetően a 4. mellékletben meghatározott
módon.

II. POLITIKAI FELELŐSSÉG

2.
A Bizottság kijelölt elnöke az Európai Tanács általi jelölését követően a Parlamenthez benyújtja
hivatali idejének időtartamára vonatkozó politikai iránymutatásait azzal a céllal, hogy a Parlamenttel
informális eszmecserét tegyen lehetővé még a választásáról való szavazás előtt.
(1) HL L 44., 2005.2.15., 1. o.
(2) HL C 117. E, 2006.5.18., 125. o.
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3.
A Parlament eljárási szabályzatának 106. cikkével összhangban a Parlament a Bizottság
megválasztott elnökével az új Bizottság hozzájárulásával kapcsolatos eljárások megnyitása előtt kellő
időben felveszi a kapcsolatot. A Parlament figyelembe veszi a megválasztott elnök által megfogalmazott
észrevételeket.
A Bizottság kijelölt tagjai biztosítják az összes lényeges információhoz való teljes hozzáférést az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkében meghatározott függetlenség kötelezettségének megfele
lően.
Az eljárásokat olyan módon kell meghatározni, hogy biztosítsák a kijelölt Bizottság egészének nyílt,
pártatlan és következetes értékelését.
4.
A Bizottság testületi jellegéből fakadó kollektív felelősség elvének sérelme nélkül, a Bizottság minden
egyes tagja politikai felelősséggel tartozik a feladatkörébe eső területen tett intézkedésekért.
A Bizottság elnöke teljes felelősséggel tartozik minden olyan összeférhetetlenségi eset megállapításáért, amely
a Bizottság valamely tagját akadályozza feladatainak ellátásában.
A Bizottság elnöke ugyanígy felelős az ilyen helyzetekben tett minden további intézkedésért, és írásban
haladéktalanul tájékoztatja a Parlament elnökét.
A Bizottság bármely tagjának választási kampányban való részvételét a biztosok magatartási kódexe
szabályozza.
A Bizottság azon tagjainak, akik a választási kampányban aktívan részt vesznek mint az európai
parlamenti választások jelöltjei, a választásokat megelőző utolsó ülés végétől fizetés nélküli választási
szabadságra kell menniük.
A Bizottság elnöke a megfelelő időben értesíti a Parlamentet e szabadság engedélyezéséről, és megjelöli,
hogy a Bizottság mely tagja veszi át a szabadságnak erre az időszakára a vonatkozó felelősségeket.
5.
Ha a Parlament arra kéri a Bizottság elnökét, hogy vonja meg a bizalmat valamelyik biztostól, a
Bizottság elnöke komolyan fontolóra veszi, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (6)
bekezdése értelmében felhívja-e az adott biztost a lemondásra. Az elnök vagy felhívja az adott biztost
lemondásra, vagy a következő ülésen magyarázatot ad a Parlamentnek arra, hogy miért nem hajlandó
erre.
6.
Ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés 246. cikkének második bekezdése értelmében a
Bizottság valamely tagja megbízatásának ideje alatt új tag kinevezése válik szükségessé, a Bizottság elnöke
komolyan fontolóra veszi a Parlamenttel folytatott egyeztetés eredményét, mielőtt a Tanács határozatához
beleegyezését adná.
A Parlament eljárásait a lehető leggyorsabban folytatja le annak érdekében, hogy a Bizottság elnöke komo
lyan fontolóra vehesse a Parlament véleményét, mielőtt az új tagot kinevezik.
Hasonlóképpen, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 246. cikke harmadik bekezdése értelmében,
ha a Bizottság fennmaradó hivatali ideje rövid, a Bizottság elnöke komolyan fontolóra veszi a Parlament
álláspontját.
7.
Ha a Bizottság elnöke a Bizottság hivatali ideje alatt az Európai Unió működéséről szóló szerződés
248. cikkének megfelelően a feladatköröknek a Bizottság tagjai közötti újraelosztását tervezi, a Parla
mentet kellő időben értesítenie kell, hogy le lehessen folytatni a változásokra vonatkozó megfelelő parla
menti konzultációkat. Az elnöknek a tárcák újraelosztásával kapcsolatos döntése azonnal hatályba léphet.
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8.
Ha a Bizottság a biztosok magatartási kódexének az összeférhetetlenséggel vagy erkölcsi magatartással
kapcsolatos felülvizsgálatát terjeszti elő, a Parlament véleményét fogja kérni.
▐

III. ÉPÍTŐ PÁRBESZÉD ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS

(i) Általános rendelkezések
9.
A Bizottság szavatolja, hogy alkalmazni fogja a Parlamentre és a Tanácsra az egyenlő bánásmód
alapelvét, különösen, ami az üléseken való részvételt, valamint a hozzájárulások vagy egyéb információ
rendelkezésre bocsátását illeti, főként a jogalkotási és költségvetési ügyekben.

10.
Hatáskörein belül a Bizottság a Parlament részvételének javítása érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket, hogy a közös kül- és biztonságpolitika terén lehetősége legyen a Parlament véleményét a
lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni.

11.
A Parlament és a Bizottság közötti „különleges partnerség” megvalósítása érdekében számos
intézkedésre kerül sor az alábbiak szerint:

— a Parlament kérésére a Bizottság elnöke legalább kétszer egy évben találkozik az Elnökök Értekezle
tével, hogy megbeszéljék a közös érdekű ügyeket;

— a Bizottság elnöke rendszeres párbeszédet folytat z Parlament elnökével a legfontosabb átfogó kérdé
sekről és a főbb jogalkotási javaslatokról. Ez a párbeszéd kiterjed a Parlament elnökének a biztosok
testületének üléseire történő meghívására is;

— a Bizottság elnökét vagy az intézményközi kapcsolatokért felelős alelnököt meg kell hívni az Elnökök
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök Értekezlete üléseire, amikor a plenáris ülés napirendjének elké
szítésével kapcsolatos kérdéseket, a Parlament és a Bizottság közötti intézményközi kapcsolatokat,
valamint jogalkotási és költségvetési ügyeket vitatnak meg;

— évente megbeszéléseket kell tartani az Elnökök Értekezlete, a Bizottsági Elnökök Értekezlete és a
biztosok testülete között a fontos kérdések megvitatására, beleértve a Bizottság munkaprogramjának
előkészítését és végrehajtását is;

— az Elnökök Értekezlete és a Bizottsági Elnökök Értekezlete megfelelő időben tájékoztatja a Bizottságot
az intézményközi vonatkozású megbeszéléseik eredményeiről. A Parlament is rendszeresen és teljes
körűen tájékoztatja a Bizottságot az ülések előkészítésével kapcsolatos megbeszéléseinek eredménye
iről, figyelembe véve a Bizottság véleményét. Ez nem érinti a 45. pontot;

— a két intézmény közötti rendszeres információáramlás biztosítása érdekében a Parlament és a
Bizottság főtitkára rendszeres időközönként találkoznak.

12.
A Bizottság minden tagja gondoskodik arról, hogy a közte és az illetékes parlamenti bizottság elnöke
közötti információáramlás rendszeres és közvetlen legyen.

13.
A Bizottság a Parlament írásban történő tájékoztatását megelőzően semmilyen jogalkotási javaslatot,
jelentős kezdeményezést vagy határozatot nem hoz nyilvánosságra.

2012.3.8.

HU

2012.3.8.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70 E/105
2010. október 20., szerda

A Bizottság ▐ munkaprogramja ▐ alapján a két intézmény közös megállapodásban előre meghatározza a ▐
kulcsfontosságú kezdeményezéseket, amelyeket a plenáris ülésen ismertetnek. Főszabály szerint a
Bizottság ezeket a kezdeményezéseket először a plenáris ülésen ismerteti, és csak azt követően kerülnek
a nyilvánosság elé.
Hasonlóképpen meghatározzák azokat a javaslatokat és kezdeményezéseket, amelyek kapcsán az Elnökök
Értekezlete előtt, illetve megfelelő módon az illetékes parlamenti bizottság vagy annak elnöke tájékoztatása
révén információszolgáltatására kerül sor.
Ezeket a határozatokat a 11. pontban előirányzott, a két intézmény közötti rendszeres párbeszéd keretében
kell meghozni, és rendszeresen naprakésszé kell tenni, kellően figyelembe véve az esetleges politikai fejle
ményeket.
14.
Ha a Bizottság olyan belső dokumentuma, amelyről a Parlamentet – e keretmegállapodásnak
megfelelően – nem tájékoztatták, az intézményeken kívül terjesztésre kerül, a Parlament elnöke kérheti,
hogy az érintett dokumentumot haladéktalanul továbbítsák a Parlamenthez, hogy azt bármely képviselőjéhez
annak kívánságára eljuttathassa.
15.
A Bizottság Az uniós jogszabályok – beleértve a nem kötelező erejű jogszabályokat (soft law) és a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat – előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos munkája kere
tében a nemzeti szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű tájékoztatást nyújt, és biztosítja a dokumen
tációhoz való teljes körű hozzáférést. Amennyiben a Parlament kéri, a Bizottság a Parlament szakértőit is
meghívhatja ezekre a találkozókra.
Az e tekintetben irányadó rendelkezések az 1. mellékletben találhatók.
16.
A parlamenti állásfoglalás elfogadását követő három hónapon belül a Bizottság ▐ írásban tájékoz
tatást ad a Parlamentnek a Parlament állásfoglalásaiban hozzá intézett kérdések alapján tett intézkedésekről,
beleértve azokat az eseteket, amelyekben nem tudott a Parlament álláspontjának megfelelően eljárni. Sürgős
kérelem esetében ez az időszak lerövidíthető. Az időszak egy hónappal meghosszabbítható olyan esetben,
amikor a kérelem mélyrehatóbb munkát igényel, és ez kellően indokolt. A Parlament gondoskodik arról,
hogy ez az információ az intézményen belül széles körben elterjedjen.
A Parlament megpróbálja elkerülni az olyan szóbeli vagy írásbeli kérdések feltevését, amelyek esetében a
Bizottság írásos kapcsolódó közleményben már értesítette álláspontjáról a Parlamentet.
▐
A Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy jelentést tesz valamennyi, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 225. cikke szerinti, javaslat általa történő benyújtására irányuló kérelem (saját kezdeményezésű
jogalkotási jelentés) konkrét nyomon követéséről, a vonatkozó állásfoglalás plenáris ülésen történő elfo
gadását követő három hónapon belül. A Bizottság legkésőbb egy év múlva jogalkotási javaslatot terjeszt
elő, vagy a javaslatot belefoglalja a következő évi munkaprogramjába. Ha a Bizottság nem terjeszt elő
javaslatot, ezt részletesen megindokolja a Parlamentnek.
A Bizottság kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az állampolgári kezdeményezések alapján tett
jogalkotási kezdeményezésre irányuló kérelmek esetében a Parlamenttel már a korai szakaszban szorosan
együttműködik.
A mentesítési eljárás kapcsán a 31. pontban megállapított külön rendelkezéseket kell alkalmazni.
▐
17.
Ha kezdeményezéseket, ajánlásokat vagy jogalkotási aktusokra irányuló kérelmeket terjesztenek elő
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 289. cikkének (4) bekezdése alapján, a Bizottság arra
irányuló kérés esetén az illetékes parlamenti bizottság előtt tájékoztatja a Parlamentet az e javaslatokra
vonatkozó álláspontjáról.

HU

C 70 E/106

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010. október 20., szerda

18.
A két intézmény megállapodik abban, hogy együttműködnek a nemzeti parlamentekkel való
kapcsolattartás terén.
A Parlament és a Bizottság együttműködik az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv végrehajtása során. Az
együttműködés részét képezik a nemzeti parlamentek által benyújtott indoklással ellátott vélemények
szükséges fordításához kapcsolódó eljárások.
Ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. jegyzőkönyvének 7. cikkében említett szavazatkü
szöböt elérték, a Bizottság rendelkezésre bocsátja a nemzeti parlamentek által megküldött indokolt
vélemények fordítását, valamint ezzel kapcsolatos saját álláspontját.
19.
A Bizottság tájékoztatja a Parlamentet azoknak a szakértői csoportjainak a listájáról, amelyeket azért
hoztak létre, hogy segítsék a Bizottságot kezdeményezési jogának gyakorlásában. Ezt a listát rendszeresen
naprakésszé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni.
Ennek keretében a Bizottság az illetékes parlamenti bizottságot – elnökének külön és indokolt kérelmére –
tájékoztatja az ilyen csoportok tevékenységéről és összetételéről.
20.
A két intézmény a megfelelő csatornákon keresztül építő párbeszédet folytat a fontos igazgatási
ügyeket érintő kérdésekről, kivált azokról, amelyek közvetlenül kihatnak a Parlament saját igazgatására.
21.
A Parlament kikéri a Bizottság véleményét abban az esetben, ha eljárási szabályzatának a Bizott
sággal fenntartott kapcsolatai vonatkozásában történő felülvizsgálatára tesz javaslatot.
22.
Amennyiben az e keretmegállapodás szerint továbbított bármely információ bizalmasan kezelendő, a
2. mellékletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

ii) Nemzetközi megállapodások és bővítés
23.
A Parlamentet azonnal és teljes körűen tájékoztatni kell a nemzetközi megállapodások tárgyalá
sának és megkötésének minden szakaszáról, a tárgyalási irányelvek meghatározását is beleértve. A
Bizottság úgy jár el, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke szerinti kötelezett
ségeinek teljes mértékben eleget tegyen, ugyanakkor tiszteletben tartja az egyes intézmények szerepét az
Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése szerint.
A Bizottság a 3. mellékletben megállapított szabályokat alkalmazza.
24.
A 23. pontban említett tájékoztatást időben továbbítani kell a Parlamentnek, hogy adott esetben
véleményt nyilváníthasson, és a Bizottság – amennyire lehet – figyelembe tudja venni a Parlament állás
pontját. A tájékoztatást a Parlamenttel általában az illetékes parlamenti bizottságon keresztül, és adott
esetben a plenáris ülésen kell közölni. Kellően indokolt esetekben ezt az információt több parlamenti
bizottsággal is közölni kell.
A Parlament és a Bizottság a 2. melléklet rendelkezéseinek megfelelően a Bizottságtól a Parlamenthez
továbbítandó bizalmas információk vonatkozásában megállapítják a szükséges eljárásokat és garanciákat.
▐
25.
Az intézmények elismerik, hogy eltérő intézményi szerepük miatt nemzetközi tárgyalások során a
Bizottság képviseli az Európai Uniót, kivéve a közös kül- és biztonságpolitika területén, és egyéb, a
Szerződésekben előírt esetekben.
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Ha a Bizottság nemzetközi konferenciákon az Unió képviseletében jár el, a Parlament kérésére elősegíti,
hogy az Európai Parlament képviselőinek küldöttsége megfigyelőként részt vehessen az uniós küldöttségek
ben, annak érdekében, hogy azonnal és teljes körűen tájékozódhassék a konferencia eseményeiről. Adott
esetben a Bizottság vállalja, hogy rendszeresen tájékoztatja a Parlament küldöttségét a tárgyalások kime
neteléről.
Az Európai Parlament képviselői ezeken a tárgyalásokon nem vehetnek közvetlenül részt. A jogi, technikai
és diplomáciai lehetőségektől függően a Bizottság megfigyelői jogállást biztosíthat nekik. Elutasítás
esetén a Bizottság tájékoztatja az okokról a Parlamentet.
Ezen túlmenően a Bizottság megkönnyíti az Európai Parlament képviselőinek megfigyelőként való rész
vételét minden, a hatáskörébe tartozó, a tárgyalásokat megelőző illetve követő megbeszélésen.
26.
Ugyanilyen feltételek mellett a Bizottság rendszeresen tájékoztatja a Parlamentet az Uniót érintő,
többoldalú nemzetközi megállapodásokkal létrehozott testületek üléseiről, és elősegíti az uniós küldött
ségen belül az Európai Parlament képviselőinek megfigyelőként való részvételét, minden olyan esetben,
amikor ezeket a testületeket arra kérik fel, hogy a Parlament egyetértését igénylő döntést hozzanak, vagy
olyan döntést, amelynek végrehajtása jogi aktusok rendes jogalkotási eljárás keretében történő elfoga
dását teheti szükségessé.
27.
A Bizottság a nemzetközi konferenciákon részt vevő uniós küldöttségekhez tartozó parlamenti
küldöttségnek biztosítja az uniós küldöttség valamennyi eszközének használatát ezen alkalmakkor, az
intézmények közötti jó együttműködés általános elvének megfelelően, és figyelembe véve a rendelkezésre
álló logisztikát.
A Parlament elnöke javaslatot küld a Bizottság elnökének arról, hogy a konferencia megkezdése előtt
legalább 4 héttel vegyék be az uniós küldöttségbe a parlamenti küldöttséget, egyben megjelölve a parla
menti küldöttség vezetőjét és a részt vevő európai parlamenti képviselők számát. Kellően indokolt
esetekben ezt a határidőt kivételesen le lehet rövidíteni.
A Parlament küldöttségéhez tartozó európai parlamenti képviselők és az őket segítő alkalmazottak száma
a teljes uniós küldöttség létszámához arányosan igazodik.
28.
A Bizottság teljes körűen tájékoztatja a Parlamentet a bővítési tárgyalások előmeneteléről – különösen
a bővítést érintő főbb szempontokról és fejleményekről –, hogy az megfelelő parlamenti eljárással idejében
véleményt tudjon nyilvánítani.
29.
Ha a Parlament a 28. pontban említett ügyekben ajánlást fogad el eljárási szabályzata 90. cikkének
(5) bekezdése szerint, és ha alapos okoknál fogva a Bizottság úgy határoz, hogy nem tud támogatni ilyen
jellegű ajánlást, a Parlament plenáris ülésén vagy az illetékes parlamenti bizottság következő ülésén indokolja
döntését.

(iii) A költségvetés végrehajtása
30.
A Bizottság tájékoztatja a költségvetési hatóságot és megvizsgálja annak észrevételeit, mielőtt
olyan pénzügyi kötelezettséget vállal adományozó konferenciákon, amelyek új pénzügyi terheket jelen
tenek és a költségvetési hatóság egyetértését követelik meg.
31.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikke által szabályozott éves mentesítéssel
kapcsolatban a Bizottság – a Parlament eljárási szabályzatának VII. mellékletével összhangban – továbbít
minden, a mentesítési eljárás tekintetében illetékes parlamenti bizottság elnöke által kért, a folyó évi
költségvetés végrehajtásának felügyeletéhez szükséges információt.
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Ha olyan korábbi évekkel kapcsolatban merülnek fel új szempontok, amelyekre a mentesítés már megtör
tént, a Bizottság az ügyre vonatkozó minden szükséges tájékoztatást megad azzal a céllal, hogy mindkét fél
számára elfogadható megoldást lehessen találni.

(iv) Kapcsolat a szabályozó ügynökségekkel
32.
A szabályozó ügynökségek ügyvezető igazgatói posztjára pályázó jelölteknek részt kell venniük a
parlamenti bizottságok előtti meghallgatásokon.
Ezenkívül az ügynökségekkel foglalkozó, 2009 márciusában létrehozott intézményközi munkacsoport
egyeztetései keretében a Bizottság és a Parlament a decentralizált ügynökségeknek az Unió intézmény
rendszerén belüli szerepével és helyzetével kapcsolatban közös megközelítés kialakítását tűzik célul,
amelyet ezen ügynökségek létrehozására, felépítésére és működésére vonatkozó közös iránymutatások
kísérnek, a finanszírozás, a költségvetés, a felügyelet és az irányítás kérdéseivel együtt.

IV. EGYÜTTMŰKÖDÉS A JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK ÉS A TERVEZÉS SORÁN

(i) A Bizottság munkaprogramja és az Európai Unió ▐ programja
33.
A Bizottság kezdeményezést tesz az ▐ Unió éves és többéves programjának megalkotására annak
érdekében, hogy ▐ intézményközi megállapodások szülessenek.
34.

A ▐ Bizottság minden évben bemutatja munkaprogramját.

35.

A két intézmény együttműködik a 4. mellékletben meghatározott menetrenddel összhangban.

A Bizottság figyelembe veszi a Parlament által kifejezett prioritásokat.
A Bizottság kellő részletességgel mutatja be a munkaprogramja egyes pontjaiban szereplő terveket.
36.
A Bizottság magyarázatot szolgáltat abban az esetben, ha nem tud előterjeszteni az adott évre
vonatkozó munkaprogramjában szereplő egyes javaslatokat, vagy eltér a munkaprogramtól.
A Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős alelnöke vállalja, hogy rendszeresen beszámol a Bizottsági
Elnökök Értekezletének a folyó évi bizottsági munkaprogram politikai végrehajtásáról ▐.

(ii) A jogszabályok elfogadására irányuló eljárások
37.
A Bizottság részletesen megvizsgálja a Parlament által elfogadott jogalkotási javaslataihoz fűzött
módosításokat annak érdekében, hogy azokat figyelembe vegye minden módosított javaslatban.
Amennyiben a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke értelmében a Parla
ment jogalkotási módosításairól kell véleményt mondania, a lehető legnagyobb figyelmet fordítja a második
olvasat során elfogadott módosításokra; ha nyomós okból és a bizottsági testület által történő mérlegelést
követően úgy dönt, hogy nem fogadja el vagy nem támogatja az ilyen módosításokat, döntését a Parlament
előtt –az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (7) bekezdése c) pontjának megfelelően –
minden esetben a Parlament módosításaival kapcsolatban megfogalmazott véleményében indokolja.
38.
A tagállamok legalább egynegyede által, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 76. cikkével
összhangban beadott kezdeményezés esetén a Parlament vállalja, hogy illetékes bizottságán belül mind
addig nem fogad el jelentést, amíg meg nem kapja a Bizottság véleményét a kezdeményezésről.
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E kezdeményezésről a Bizottság az annak benyjtását követő 10 héten belül véleményt ad.
39.
A Bizottság kellő időben részletes indokolást ad bármely olyan javaslatának visszavonása előtt,
amelyről a Parlament első olvasatban már kifejezte álláspontját.
A Bizottság az új Bizottság hivatali idejének kezdetén minden függőben lévő javaslatot felülvizsgál
annak érdekében, hogy politikailag megerősítse vagy visszavonja azokat, megfelelően figyelembe véve
a Parlament kinyilvánított véleményét.
40.
A különleges jogalkotási eljárások esetén, amelyek tekintetében a Parlamenttel konzultálni kell,
beleértve egyéb, például az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikkében meghatározott
eljárásokat, a Bizottság:
i. intézkedéseket hoz a Parlament jobb bevonása érdekében oly módon, hogy a Parlament véleményét a
legmesszebbmenőkig figyelembe veszi, különösen annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő idő
álljon a Parlament rendelkezésére a Bizottság javaslatának mérlegeléséhez;
ii. gondoskodik arról, hogy a Tanács szerveit időben figyelmeztessék, hogy a Parlament véleménynyilvání
tását megelőzően nem juthatnak politikai megállapodásra a Bizottság javaslatával kapcsolatban. Indítvá
nyozza, hogy a tárgyalásokat miniszteri szinten azt követően zárják le, hogy a Parlament véleményének
megvizsgálására elegendő időt biztosítottak a Tanács tagjai részére;
iii. gondoskodik arról, hogy a Tanács betartsa az Európai Unió Bírósága által kidolgozott azon szabályt,
amely előírja a Parlamenttel való konzultáció megismétlését, amennyiben a Tanács jelentősen módosítja
a Bizottság javaslatát. A Bizottság tájékoztatja a Parlamentet, ha a Tanácsot az újabb konzultáció szük
ségességére emlékezteti;
iv. adott esetben vállalja, hogy a Parlament által elutasított jogalkotási javaslatot visszavonja. Ha fontos
okból, és a biztosok testülete általi vizsgálatát követően a Bizottság a javaslat fenntartása mellett határoz,
a Parlament előtt nyilatkozatban kell indokolnia döntését.
41.

A jogalkotás tervezésének javítása érdekében a Parlament vállalja, hogy:

i. úgy tervezi napirendjének jogalkotási részét, hogy azt a folyó bizottsági munkaprogrammal és az általa
a programról elfogadott állásfoglalásokkal összhangba hozza, különös tekintettel az elsőbbséget élvező
viták jobb tervezésére;
ii. betartja az ésszerű határidőket, amennyire ezek az eljárás szempontjából célravezetőek, amikor állás
pontot fogad el a rendes jogalkotási eljárás keretében az első olvasat során vagy véleményt fogad el a
konzultációs eljárás során;
iii. lehetőség szerint kinevezi a jövőbeni javaslatokért felelős előadókat, közvetlenül a bizottsági munka
program elfogadását követően;
iv. az újabb konzultációra irányuló kérelmeknek teljes elsőbbséget biztosít, feltéve, hogy valamennyi szük
séges információt eljuttatták hozzá.
▐

(iii) A jogalkotás minőségének javításához kapcsolódó kérdések
42.
A Bizottság biztosítja, hogy hatásvizsgálatait saját hatáskörben, független vizsgálatot biztosító,
átlátható eljárás alapján hajtja végre. A hatásvizsgálatokat kellő időben közzé kell tenni, több különböző
forgatókönyvet figyelembe véve, köztük azt az esetet is, amikor nem történik semmilyen intézkedés, és e
hatásvizsgálatokat főszabály szerint a nemzeti parlamenteknek az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 1. és 2. jegyzőkönyve szerinti tájékoztatása szakaszában kell az illetékes parlamenti bizott
ságnak bemutatni;
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43.
Azokon a területeken, ahol a Parlamentet szokásos módon bevonják a jogalkotási folyamatba, a
Bizottság szükség esetén és kellően indokolt esetben alkalmaz nem kötelező erejű jogszabályokat (soft
law), miután a Parlament lehetőséget kapott véleményének kifejtésére. A Bizottság részletes magyará
zatot ad a Parlamentnek arra vonatkozóan, hogy véleményét milyen módon vették figyelembe a javaslat
elfogadásakor.
44.
Az uniós jog átültetésének és alkalmazásának hatékonyabb ellenőrzése érdekében a Bizottságnak
és a Parlamentnek arra kell törekedniük, hogy kötelezően írják elő megfelelési táblázatok készítését,
valamint tűzzenek ki kötelező érvényű határidőt az átültetésre vonatkozóan, amely az irányelvek esetében
általában nem haladja meg a kétéves időtartamot;
A Bizottság a felszólító levéltől kezdődően az uniós jog alkalmazására vonatkozó különjelentések és éves
jelentés mellett összefoglaló információt bocsát a Parlament rendelkezésére valamennyi kötezettségszegési
eljárásra vonatkozóan, beleértve esetenként a Parlament kérésére a kötelezettségszegési eljáráshoz kapcso
lódó kérdéseket, tiszteletben tartva a titoktartási szabályokat, különösen az Európai Unió Bírósága által
elismerteket.

V. A BIZOTTSÁG RÉSZVÉTELE A PARLAMENTI ELJÁRÁSBAN

45.
A Bizottság prioritásnak tekinti a Parlament plenáris ülésein vagy egyéb szerveinek ülésein
felkérés esetén történő részvételét az azzal ütköző eseményekhez vagy meghívásokhoz képest.
A Bizottság főszabályként biztosítja, hogy a Parlament kérésére a plenáris üléseken jelen legyenek a
biztosok a hatáskörükbe tartozó napirendi pontok tárgyalásakor. Ez vonatkozik az Elnökök Értekezlete
által az előző plenáris ülés alatt elfogadott előzetes napirendtervezetekre is.
A Parlament főszabályként igyekszik az üléseken a Bizottság egyik tagjának hatáskörébe tartozó napirendi
pontokat összegyűjteni.
46.
A Parlament kérésére rendszeresen kérdések óráját iktatnak be a Bizottság elnökével. A kérdések
órája két részből fog állni: az első a képviselőcsoportok vezetőivel vagy azok képviselőivel, amely teljesen
spontán módon zajlik; a másodikat egy előre – legkésőbb az adott ülés előtti csütörtökön – meghatározott
adott politikai területnek szentelik, de előre elkészített kérdések nélkül.
Ezenkívül a kérdések órája jelenlegi rendszerének megreformálása érdekében, a Bizottság elnökéhez
intézett kérdések órájának gyakorlatát követve olyan kérdések órája kerül bevezetésre, amelynek kere
tében a Bizottság tagjaihoz, közöttük az külügyekért felelős alelnökhöz/az Unió külügyi és biztonságpo
litikai főképviselőjéhez is kérdéseket lehet intézni. Ez a kérdések órája a Bizottság adott tagjainak
tárcájáhz kapcsolódik.
47.

A Bizottság bármely tagját kérelmére meghallgatják.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 230. cikkének sérelme nélkül a két intézmény megállapodik
a felszólalási idő intézmények közötti felosztására vonatkozó általános szabályokban.
A két intézmény megállapodnak abban, hogy betartják a felszólalási idő előzetes felosztását.
48.
A Bizottság tagjának jelenlétét biztosítandó, a Parlament megtesz mindent annak érdekében, hogy ne
térjen el a végleges napirendtervezettől.
Ha a Parlament módosítja végleges napirendtervezetét, vagy ha az ülésen belül megváltoztatja a napirenden
szereplő pontok sorrendjét, erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság megtesz minden tőle
telhetőt, hogy biztosítsa az illetékes biztos jelenlétét.
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49.
A Bizottság legkésőbb az Elnökök Értekezletének az ülések végleges napirendtervezetéről határozó
üléséig javasolhatja bizonyos pontok napirendre tűzését. A Parlament a lehető legmesszemenőbben figye
lembe veszi az ilyen javaslatokat.
▐
50.

A parlamenti bizottságok törekszenek napirendtervezetük és napirendjük betartására.

Ha egy parlamenti bizottság módosítja napirend-tervezetét vagy napirendjét, erről a Bizottságot haladékta
lanul tájékoztatni kell. A parlamenti bizottságok törekednek különösen arra, hogy ésszerű határidőt
tartsanak be a Bizottság tagjai ülésükön való jelenlétének lehetővé tétele tekintetében.
Ha a Bizottság tagjának jelenléte a parlamenti bizottsági ülésen nem kifejezetten szükséges, a Bizottság
gondoskodik arról, hogy képviseletét az ügyben illetékes megfelelő rangú tisztviselő lássa el.
Annak érdekében, hogy a Bizottság megfelelő szintű képviseletet tudjon biztosítani, a parlamenti bizott
ságok törekednek arra, hogy összehangolják munkájukat, beleértve azt is, hogy elkerülik az azonos
témáról zajló párhuzamos üléseket, és törekednek arra, hogy ne térjenek el a napirendtervezettől.
Ha egy bizottsági javaslattal foglalkozó parlamenti bizottsági ülésen magasrangú tisztviselő (főigazgató
vagy igazgató) részvételét kérték, a Bizottság képviselője felszólalhat.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

▐
51.
A Bizottság megerősíti amelletti elkötelezettségét, hogy a lehető leghamarabb megvizsgálja a
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőzően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljá
ráshoz nem igazított jogalkotási aktusokat, annak felmérése érdekében, hogy ezeket a jogalkotási aktu
sokat hozzá kell-e igazítani az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke által bevezetett
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez.
Végső célként a jelenleg az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alá tartozó intézkedések
természetének és tartalmának fokozatos vizsgálata révén meg kell valósítani a felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok és a végrehajtási aktusok összefüggő, az új Szerződéssel teljes mértékben összhangban lévő
rendszerét annak érdekében, hogy megfelelő időben hozzá lehessen igazítani azokat az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 290. cikkében foglalt rendszerhez.
52.
Ezen keretmegállapodás rendelkezései kiegészítik a jogalkotás minőségének javításáról szóló intéz
ményközi megállapodást (1), annak, valamint bármilyen későbbi felülvizsgálatának sérelme nélkül. A
Parlament, a Bizottság és a Tanács közötti későbbi tárgyalások sérelme nélkül a két intézmény elkötelezi
magát amellett, hogy alapvető változtatásokban állapodik meg, a jogalkotás minőségének javításáról
szóló megállapodásnak a Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseinek megfelelő kiigazításáról szóló jövőbeli
tárgyalások előkészítéseként, figyelembe véve a jelenlegi gyakorlatot és ezt a keretmegállapodást.
Megállapodnak továbbá abban, hogy a jogalkotás minőségének javításával kapcsolatban a Parlament, a
Bizottság és a Tanács közötti hatékony intézményközi együttműködés biztosítása érdekében politikai és
technikai szinten meg kell erősíteni a fennálló intézményközi kapcsolati mechanizmusokat.
53.
A Bizottság az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkével összhangban elkötelezi magát amel
lett, hogy sürgősen kezdeményezi az Unió éves és többéves programjának megalkotását annak érdekében,
hogy intézményközi megállapodások szülessenek.
(1) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
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A Bizottság munkaprogramjával járul hozzá az Unió éves és többéves programjának megalkotásához.
Annak Bizottság általi elfogadását követően a Parlament, a Tanács és a Bizottság között háromoldalú
párbeszéd kezdődik az Unió programjának megalkotására vonatkozó megállapodás elérése érdekében.
Ezzel összefüggésben amint a Parlament, a Tanács és a Bizottság közös megegyezésre jutott az Unió
programja tekintetében, a két intézmény felülvizsgálja e keretmegállapodásnak a program kialakítására
vonatkozó rendelkezéseit.
A Parlament és a Bizottság felkéri a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkében
előirányzottaknak megfelelően sürgősen kezdjen tárgyalásokat az Unió programjának kialakításáról.
54.
A két intézmény időszakonként elvégzi e keretmegállapodás és mellékletei gyakorlati végrehajtásának
értékelését. A gyakorlati tapasztalatok alapján 2011 végéig felülvizsgálatra kerül sor.
▐
Kelt …,

az Európai Parlament részéről

az Európai Bizottság részéről

az elnök

az elnök

1. MELLÉKLET
A Bizottság nemzeti szakértőkkel tartott ülései
Ez a melléklet a keretmegállapodás 15. pontja szerinti részletes szabályokat határozza meg.
1.

Hatály

A keretmegállapodás 15. pontjának rendelkezései a következő ülésekre vonatkoznak:
(1) a Bizottság azon ülései, amelyekre a Bizottság által létrehozott szakértői csoportok keretében kerül sor, és
amelyekre meghívást kapnak minden tagállam nemzeti hatóságai, amennyiben az ülések tárgya az uniós jogsza
bályok – beleértve a nem kötelező erejű jogszabályokat (soft law) és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat is –
előkészítése és végrehajtása;
(2) a Bizottság azon eseti ülései, amelyre meghívást kapnak az EU minden tagállamának nemzeti szakértői, ameny
nyiben az ülések tárgya az európai uniós jogszabályok – beleértve a nem kötelező erejű jogszabályokat (soft law)
és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat is – előkészítése és végrehajtása.
Nem tartoznak ide a komitológiai bizottságok ülései – a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására
vonatkozóan a Parlament tájékoztatásával kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli különös rendelkezések sérelme
nélkül (1).

2.

A Parlamentnek megküldendő információk

A Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy a Parlamentnek megküldi ugyanazt a dokumentációt, amelyet a fent
említett ülések vonatkozásában a nemzeti hatóságoknak eljuttat. A Bizottság a nemzeti szakértőknek való megkül
déssel egyidőben megküldi ezeket a dokumentumokat – a napirendeket is beleértve – a Parlament erre a célra fenn
tartott postafiókjába.
(1) A Parlamentnek biztosított, a komitológiai bizottságok munkájára vonatkozó tájékoztatást és a komitológiai eljárások lefolytatása
során a Parlamentnek járó előjogokat egyéb joganyagok egyértelműen meghatározzák: (1) A Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184.,
1999.7.17., 23. o.), (2) A Parlament és a Bizottság közötti, 2008. június 3-i intézményközi megállapodás a komitológiai eljárá
sokról és (3) az EUMSz. 291. cikkének végrehajtásához szükséges joganyagok.
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3.

A parlamenti szakértők meghívása

A Parlament kérésére a Bizottság úgy határozhat, hogy felkéri a Parlamentet, hogy küldjön parlamenti szakértőket a
Bizottság nemzeti szakértőkkel tartott, az 1. pontban meghatározott üléseire.

2. MELLÉKLET
Bizalmas információ Parlamentnek való megküldése
1.

Hatály

1.1.
E melléklet szabályozza a Bizottságtól származó, az 1.2. pontban meghatározott bizalmas információk Parla
mentnek történő megküldését és a Parlament általi kezelését ▐ a parlamenti előjogok és hatáskörök gyakorlásának
keretében. A két intézmény a kölcsönös kötelezettségekben vállalt, a kölcsönös bizalmon alapuló, jóhiszemű együtt
működés szellemében, illetve a Szerződés megfelelő rendelkezéseivel ▐ szigorú összhangban jár el.
1.2.

„Információ”: minden szóban vagy írásban tett tájékoztatás, adathordozótól és megfogalmazótól függetlenül.

1.2.1. „Bizalmas információ”: az „uniós minősített információ” és a nem minősített „egyéb bizalmas információ”.
1.2.2. „Uniós minősített információ”: olyan információ és anyag, amelyet „TRÈS SECRET/ EU TOP SECRET”,
„SECRET UE”, „CONFIDENTIEL UE” vagy „RESTREINT UE” minősítéssel, vagy ezzel egyenértékű nemzeti
vagy nemzetközi minősítő jelzéssel láttak el, és amelynek engedély nélküli kiszolgáltatása különböző mértékben
sértheti az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának az érdekeit, függetlenül attól, hogy az ilyen információ
az Unión belül keletkezett, illetve a tagállamoktól, harmadik államoktól vagy nemzetközi szervezetektől szár
mazik.
a) TRÈS SECRET/ EU TOP SECRET („EU SZIGORÚAN TITKOS”): ez a minősítés csak azokra az infor
mációkra és anyagokra alkalmazható, amelyek engedély nélküli kiszolgáltatása rendkívül súlyosan sérthetné
az Unió, illetve egy vagy több tagállama alapvető érdekeit.
b) SECRET UE („EU TITKOS”): ez a minősítés csak azokra az információkra és anyagokra alkalmazható,
amelyek engedély nélküli kiszolgáltatása súlyosan sérthetné az Unió, illetve egy vagy több tagállama alap
vető érdekeit.
c) CONFIDENTIEL UE („EU BIZALMAS”): ez a minősítés csak azokra az információkra és anyagokra
alkalmazható, amelyek engedély nélküli kiszolgáltatása sérthetné az Unió, illetve egy vagy több tagállama
alapvető érdekeit.
d) RESTREINT UE („EU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ”): ez a minősítés csak azokra az információkra és
anyagokra alkalmazható, amelyek engedély nélküli kiszolgáltatása hátrányosan érinthetné az Unió, illetve
egy vagy több tagállama érdekeit;
1.2.3. „Egyéb bizalmas információ”: a Parlament által kért és/vagy a Bizottság által megküldött minden egyéb bizalmas
információ, beleértve a szakmai titoktartás hatálya alá tartozó információkat is.
1.3.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy a Parlament e melléklet rendelkezéseinek megfelelően hozzáférjen a bizalmas
információkhoz, amikor az alábbi 1.4. pontban említett parlamenti szervek vagy tisztségviselők valamelyikétől bizalmas
információ megküldésére irányuló kérelmet kap. Ezen túlmenően a Bizottság e melléklet rendelkezéseinek megfelelően
saját kezdeményezésére bármilyen bizalmas információt megküldhet a Parlamentnek.
1.4.

E melléklet keretében a következők kérhetnek bizalmas információt a Bizottságtól:

— a Parlament elnöke,
— az érintett parlamenti bizottságok elnökei,
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— az Elnökség és az Elnökök Értekezlete, és

— a nemzetközi konferencián az Unió küldöttségében részt vevő parlamenti küldöttség vezetője.

1.5.
Nem tartozik e melléklet hatálya alá a kötelezettségszegési és a versenyjogi eljárásokra vonatkozó információ,
amennyiben az 1.4. pontban említett parlamenti szervek / tisztségviselők kérelme kézhezvételének időpontjában a
Bizottság még nem hozott végleges határozatot, vagy az Európai Unió Bírósága nem hozott ítéletet annak tárgyában,
továbbá nem tartozik e melléklet hatálya alá az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez kapcsolódó információ. Mindez
nem érinti a keretmegállapodás 44. pontját és a Parlament költségvetési ellenőrzési hatáskörét.

1.6.
E rendelkezések az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására irányadó részletes rendelkezésekről szóló,
1995. április 19-i 95/167/EK, ESZAK, Euratom, európai parlamenti, tanácsi, és bizottsági határozat (1) és az Európai
Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról szóló, 1999. április 28-i 1999/352/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (2)
sérelme nélkül alkalmazandók.

2.

Általános szabályok

2.1.
A Bizottság az 1.4. pontban említett bármely parlamenti szerv / tisztségviselő kérelmére a Parlament előjogainak
és hatásköreinek gyakorlásához szükséges bármely bizalmas információt azonnal megküld az adott parlamenti szervnek /
tisztségviselőnek. Hatáskörüknek és illetékességüknek megfelelően a két intézmény tiszteletben tartja a következőket:

— alapvető emberi jogok, beleértve a tisztességes tárgyaláshoz való jogot és a magántitok védelmének jogát;

— az igazságügyi és fegyelmi eljárásokat szabályozó rendelkezések;

— az üzleti titok és a kereskedelmi kapcsolatok védelme;

— az Unió érdekeinek védelme, különös tekintettel a közbiztonságra, a védelemre, a nemzetközi kapcsolatokra, a
pénzügyi stabilitásra és érdekekre.

Nézetkülönbség esetén az ügyet a két intézmény elnökéhez utalják, hogy ők találjanak megoldást a vitára.

Államtól, intézménytől vagy nemzetközi szervezettől származó bizalmas információ csak annak hozzájárulásával továb
bítható.

2.2.
Az uniós minősített információkat a biztonság közös minimumszabályaival összhangban kell a Parlamentnek
megküldeni, amely azokat e szabályokkal összhangban kezeli és védelemben részesíti, ahogyan azokat a többi uniós
intézmény, különösen a Bizottság is alkalmazza.

Azon adatok minősítésekor, amelyeknek a Bizottság a kibocsátója, a Bizottság biztosítja, hogy a minősítés megfelelő
szintjeit alkalmazza, a nemzetközi szabványokkal és meghatározásokkal, valamint saját belső szabályaival összhang
ban, ugyanakkor kellőképpen figyelembe veszi, hogy a Parlamentnek a hatásköreinek és előjogainak tényleges gyakor
lása végett hozzá kell tudnia férni a minősített dokumentumokhoz.

2.3.
Amennyiben valamely információ bizalmas jellegével vagy a minősítés megfelelő szintjével kapcsolatban kétség
merül fel, illetve amennyiben az információ megküldéséhez megfelelő intézkedések megállapítása szükséges, ahhoz hogy
az információ az alábbi 3.2. pontban meghatározott valamely lehetőségnek megfelelően kerüljön megküldésre, a két
intézmény haladéktalanul és a dokumentum megküldése előtt megvitatja egymással az ügyet. Ezeken a egyeztetéseken a
Parlamentet a kérelmet benyújtó érintett parlamenti szerv elnöke – adott esetben az előadóval együtt –, vagy a kérelmet
benyújtó tisztségviselő képviseli. A Bizottságot a Bizottság adott területen illetékes tagja képviseli, miután konzultált a
Bizottság biztonsági ügyekért felelős tagjával. Nézetkülönbség esetén az ügyet a két intézmény elnökéhez utalják, hogy
ők találjanak megoldást a vitára.
(1) HL L 113., 1995.5.19., 1. o.
(2) HL L 136., 1999.5.31., 20. o.
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2.4.
Amennyiben a 2.3. pontban említett eljárás végén nem sikerült megállapodásra jutni, a Parlament elnöke, a
parlamenti szerv / a kérelmet benyújtó tisztségviselő indokolt kérelmére, felkéri a Bizottságot a megfelelően jelzett
határidőn belül, hogy a szóban forgó bizalmas információt e melléklet 3.2. pontjában megállapított eljárási lehetőségek
valamelyikének alkalmazásával küldje meg. A határidő lejártát megelőzően a Bizottság írásban tájékoztatja a Parlamentet a
végső álláspontjáról, amelynek tekintetében a Parlament fenntartja a jogot, hogy adott esetben jogorvoslattal éljen.
2.5.
Az uniós minősített információkhoz való hozzáférést a személyi biztonsági tanúsítványra alkalmazandó szabá
lyoknak megfelelően kell megadni.
2.5.1. A „TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET” („EU SZIGORÚAN TITKOS”), „SECRET UE” („EU TITKOS”)
vagy „”CONFIDENTIEL UE („EU bizalmas”) minősítéssel ellátott információkhoz való hozzáférés csak a
Parlament tisztviselőinek és a Parlament képviselőcsoportjaiban dolgozó azon alkalmazottaknak adható meg,
akik számára ez elengedhetetlenül fontos, akikről előzőleg a parlamenti szerv/tisztségviselő megállapította, hogy
értesülniük kell az információkról és akik megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.
2.5.2 A Parlament előjogainak és hatásköreinek fényében azon képviselők számára, akik nem rendelkeznek személyi
biztonsági tanúsítvánnyal, közös megegyezéssel meghatározott gyakorlati intézkedések szerint biztosítani kell a
„CONFIDENTIEL UE” („EU BIZALMAS”) minősítéssel ellátott dokumentumokhoz való hozzáférést, beleértve
a dokumentumok tartalmára vonatkozó titoktartásra kötelező nyilatkozat aláírását.
A „SECRET UE” („EU TITKOS”) minősítéssel ellátott dokumentumokhoz való hozzáférést azoknak a képvi
selőknek kell biztosítani, akik megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.
2.5.3. A Bizottság támogatásával eljárásokat kell kialakítani annak érdekében, hogy a biztonsági ellenőrzési eljárás
keretében a Parlament a lehető leghamarabb hozzájuthasson a nemzeti hatóságok szükséges hozzájárulásához.
A bizalmas információkhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kategóriájára vagy kategóriáira vonatkozó
adatokat a kérelemmel egyidejűleg közölni kell.
Az ilyen információkhoz való hozzáférés biztosítását megelőzően valamennyi személyt tájékoztatni kell annak
bizalmassági szintjéről és az ebből eredő biztonsági kötelezettségekről.
E melléklet felülvizsgálata és a 4.1. és 4.2. pontban említett jövőbeli biztonsági intézkedések kapcsán a
biztonsági tanúsítványok kibocsátását újra kell vizsgálni.

3.
A bizalmas információhoz való hozzáféréssel és a bizalmas információ kezelésével kapcsolatos intézke
dések
3.1.
A 2.3. és adott esetben a 2.4. pontban megállapított eljárásoknak megfelelően megküldött bizalmas információkat
a Bizottság elnökének vagy egyik tagjának felelősségére hozzáférhetővé kell tenni a kérelmet benyújtó parlamenti
szervnek / tisztségviselőnek az alábbi feltételekkel:
A Parlament és a Bizottság biztosítja a bizalmas információk nyilvántartásba vételét és nyomon követhetőségét.
Pontosabban meghatározva, a „CONFIDENTIEL UE” („EU BIZALMAS”) és „SECRET UE” („EU TITKOS”) minő
sítéssel ellátott uniós minősített információkat a Bizottság főtitkárságának központi nyilvántartó hivatalából a
megfelelő illetékes parlamenti szolgálathoz kell megküldeni, amely felelős lesz azért, hogy azokat az elfogadott szabá
lyok szerint hozzáférhetővé tegye a kérelmet benyújtó parlamenti szervnek / tisztségviselőnek.
A „TRES SECRET UE / EU TOP SECRET” („EU SZIGORÚAN TITKOS”) minősítéssel ellátott uniós minősített
információk megküldése a kérelmet benyújtó parlamenti szerv / tisztségviselő és a Bizottság között elfogadott további
szabályoktól függ, abból a célból, hogy az adott minősítésnek megfelelő védelmi szint biztosított legyen.
3.2.
A 2.2. és 2.4. pont rendelkezéseinek és a 3.5. pontban említett jövőbeli biztonsági intézkedéseknek a sérelme
nélkül a hozzáférést és az információ bizalmas jellegének megőrzésére irányuló eljárásokat közös megegyezéssel állapítják
meg még mielőtt az információt megküldenék. A Bizottság adott szakpolitika területén illetékes tagja és a kérelmet
benyújtó (az elnöke által képviselt) parlamenti szerv/ tisztségviselő között létrejött ezen megegyezés rendelkezik a 3.2.1.
és 3.2.2. pontban foglalt lehetőségek közül egynek a kiválasztásáról a bizalmasság megfelelő szintjének biztosítása
céljából.
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3.2.1. A bizalmas információ címzettjei tekintetében rendelkezni kell a következő lehetőségek egyikéről:
— ▐ kizárólag a Parlament elnökének szánt információ, rendkívüli okokkal indokolt esetben;

— az Elnökség és/vagy az Elnökök Értekezlete;

— az illetékes parlamenti bizottság elnöke, illetve előadója;

— az illetékes parlamenti bizottság valamennyi (teljes jogú és helyettes) képviselője;

— valamennyi európai parlamenti képviselő.

A Bizottság hozzájárulása nélkül a szóban forgó bizalmas információt nem lehet közzétenni, sem más címzetthez
továbbítani.

3.2.2. A bizalmas információ kezelésével kapcsolatos intézkedések tekintetében rendelkezni kell a következő lehető
ségek egyikéről:

a) a dokumentumok biztonságos olvasóteremben való megvizsgálása, ha az információ „CONFIDENTIEL UE”
(„EU BIZALMAS”) vagy annál magasabb szintű minősítéssel rendelkezik;

b) az ülés zárt ülés keretében történő megtartása, amelyen csak az Elnökség tagjai, az Elnökök Értekezletének
tagjai vagy az illetékes parlamenti bizottság teljes jogú és helyettes tagjai vesznek részt, valamint a Parla
ment tisztviselői, illetve a Parlament képviselőcsoportjaiban dolgozó azon alkalmazottak, akikről az elnök
előzőleg megállapította, hogy értesülniük kell az információkról és akik jelenléte elengedhetetlenül fontos,
feltéve, hogy a biztonsági tanúsítvány megkövetelt szintjével rendelkeznek, figyelembe véve az alábbi felté
teleket:

— a dokumentumokat az ülés elején megszámozhatják és kioszthatják, majd az ülés végén összegyűjthetik.
Ezekről semmiféle feljegyzés vagy fénymásolat nem készíthető;

— az ülés jegyzőkönyve nem tesz említést a bizalmas eljáráshoz tartozó ügy tárgyalásáról.

Megküldés előtt az összes személyes adatot eltávolíthatják a dokumentumokból.

A Parlamenten belüli címzettekkel szóban közölt bizalmas információkra az írásban közölt bizalmas informá
ciókkal azonos szintű védelem vonatkozik. Ebbe beletartozhat az információra vonatkozó titoktartásra kötelező
nyilatkozat aláíratása az információk címzettjeivel.

3.2.3 Amennyiben az írásbeli információk tanulmányozásához biztonságos olvasóteremre van szükség, a Parlament
gondoskodik arról, hogy a következő intézkedésekre sor kerüljön:

— biztonságos tároló rendszer létrehozása a bizalmas információk számára;
— biztonságos olvasóterem kialakítása ▐ fénymásoló, telefon, fax, szkenner, vagy bármely más, a dokumentumok
másolására vagy továbbítására alkalmas műszaki berendezés stb. nélkül ▐;

— az olvasóterembe történő bejutást szabályozó biztonsági rendelkezések, beleértve a belépési nyilvántartás és a
vizsgált bizalmas információra vonatkozó titoktartásra kötelező nyilatkozat aláírását.
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3.2.4. Ez nem zárja ki olyan egyéb egyenértékű intézkedések alkalmazását, amelyekről az intézmények között megálla
podás született.
3.3.
Ezen eljárások be nem tartása esetén a Parlament eljárási szabályzata VIII. mellékletében megállapított, a képvi
selőkre vonatkozó szankciókhoz kapcsolódó rendelkezések, a Parlament tisztviselői és egyéb alkalmazottai tekintetében
pedig a személyzeti szabályzat (3) 86. cikkének vonatkozó rendelkezései, illetve az Európai Közösségek egyéb alkalma
zottainak alkalmazási feltételei 49. cikke alkalmazandók. ▐

4.

Záró rendelkezések

4.1.
A Bizottság és a Parlament minden szükséges intézkedést megtesz e melléklet rendelkezései végrehajtásának
biztosítására.
Ennek érdekében a Bizottság és a Parlament illetékes szolgálatai szoros együttműködésben összehangolják e melléklet
rendelkezéseinek végrehajtását. Ez magában foglalja a bizalmas információk nyomon követhetőségének vizsgálatát és
az alkalmazott biztonsági intézkedések és normák rendszeres időszakonkénti közös ellenőrzését.
A Parlament vállalja, hogy szükség esetén kiigazítja belső szabályait az ebben a mellékletben szereplő, a bizalmas
információkra vonatkozó biztonsági szabályok végrehajtása érdekében.
A Parlament vállalja, hogy a lehető leghamarabb elfogadja jövőbeli biztonsági intézkedéseit, és hogy a Bizottsággal
egyetértésben a biztonsági normák egyenértékűségének kialakítása érdekében ellenőrzi ezeket az intézkedéseket. Ez
érvényre juttatja az ebben a mellékletben foglaltakat az alábbiak tekintetében:
— a bizalmas információk kezelésével és tárolásával kapcsolatos technikai biztonsági előírások és normák, beleértve a
fizikai, a személyzeti, az információs technológiai biztonság és a dokumentumok biztonsága terén teendő biztonsági
intézkedéseket;
— a „TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET” („EU SZIGORÚAN TITKOS”) szintű minősítéssel ellátott uniós
minősített információk kezeléséhez külön felügyeleti bizottság létrehozása, amely biztonsági szempontból megfele
lően ellenőrzött képviselőkből áll.
4.2.
A Parlament és a Bizottság felülvizsgálja ezt a mellékletet, és szükség esetén – legkésőbb a keretmegállapodás
54. pontjában említett felülvizsgálati időpontban – kiigazítja azt az alábbi fejlemények függvényében:
— a Parlamentet és a Bizottságot érintő jövőbeli biztonsági intézkedések;
— az intézmények közötti információküldés szempontjából lényeges egyéb megállapodások vagy jogi aktusok.
(3) Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek megálla
pításáról, valamint a Bizottság tisztviselőire alkalmazandó átmeneti intézkedések meghatározásáról szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK,
Euratom, ESZAK tanácsi rendelet.

3. MELLÉKLET
Nemzetközi megállapodások tárgyalása és megkötése
Ez a melléklet meghatározza a Parlamentnek a keretmegállapodás 23., 24. és 25. pontjában említett nemzetközi
megállapodások tárgyalásáról és megkötéséről való tájékoztatására vonatkozó részletes intézkedéseket:
1. A Bizottság a Tanács tájékoztatásával egyidőben tájékoztatja a Parlamentet azon szándékáról, hogy tárgyalások
megkezdését javasolja.
2. A keretmegállapodás 24. pontjával összhangban, amikor a Bizottság tárgyalási irányelvek tervezetére tesz javas
latot azzal a céllal, hogy a Tanács elfogadja azokat, a Bizottság ezzel egy időben a Parlamentnek is benyújtja azt.
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3. A Bizottság a tárgyalások teljes folyamata során megfelelően figyelembe veszi a Parlament megjegyzéseit.
4. A keretmegállapodás 23. pontja rendelkezéseinek megfelelően a Bizottság rendszeresen és haladéktalanul tájékoz
tatja a Parlamentet a tárgyalások folyamatáról, egészen a megállapodások parafálásáig, és magyarázatot nyújt arra
vonatkozóan, hogy beépítették-e, és milyen módon építették be a Parlament megjegyzéseit a tárgyalt szövegbe, és ha
nem, miért nem.
5. Azon nemzetközi megállapodások esetében, amelyekhez a Parlament egyetértése szükséges, a Bizottság a tárgyalási
folyamat során minden olyan kapcsolódó információt a Parlament rendelkezésére bocsát, amelyet a Tanácsnak
(vagy a Tanács által kinevezett különbizottságnak) is rendelkezésére bocsát. Ez magában foglalja az elfogadott
tárgyalási irányelvek módosítás-tervezeteit, a tárgyalási szövegek tervezeteit, az elfogadott cikkeket, a megállapodás
parafálásának kitűzött napját és a parafálandó megállapodás szövegét. A Bizottság ezenkívül továbbít a Parla
mentnek, akárcsak a Tanácsnak (vagy a Tanács által kinevezett különbizottságnak), minden harmadik féltől
származó kapcsolódó dokumentumot – a küldő fél jóváhagyásától függően. A Bizottság folyamatosan tájékoztatja
az illetékes parlamenti bizottságot a tárgyalások alakulásáról, és főképp magyarázatot szolgáltat arra vonatkozóan,
hogy a Parlament véleményét milyen módon vették figyelembe.
6. Azon nemzetközi megállapodások esetében, amelyekhez nem szükséges a Parlament egyetértése, a Bizottság gondos
kodik arról, hogy a Parlament haladéktalan és teljes körű tájékoztatást kapjon, azáltal, hogy információt szolgáltat
legalább a tárgyalási irányelv-tervezetekre, az elfogadott tárgyalási irányelvekre, a tárgyalások folyamatára és
lezárására vonatkozóan.
7. A keretmegállapodás 24. pontjának előírásaival összhangban a Bizottság megfelelő időben részletes tájékoztatást
nyújt a Parlamentnek, amikor nemzetközi megállapodás parafálására kerül sor, és a lehető legkorábban, indoko
lással ellátva tájékoztatja a Parlamentet, ha a Tanácsnak annak ideiglenes alkalmazását szándékozik javasolni,
kivéve, ha sürgősség okán erre nincs módja.
8. A Bizottság kellő időben, párhuzamosan és indokolással ellátva tájékoztatja a Tanácsot és a Parlamentet azon
szándékáról, hogy a Tanácsnak valamely nemzetközi megállapodás felfüggesztését javasolja.
9. Azon nemzetközi megállapodások tekintetében, amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti
egyetértési eljárás hatálya alá tartoznak, a Bizottság folyamatosan és teljes körűen tájékoztatja a Parlamentet,
mielőtt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (7) bekezdésének megfelelően jóváhagyná valamely
megállapodás Tanács által engedélyezett módosítását.

4. MELLÉKLET
A Bizottság munkaprogramjának menetrendje
A Bizottság munkaprogramját a következő évekre vonatkozó jogalkotási és nem-jogalkotási javaslatok jegyzéke kíséri.
A Bizottság munkaprogramja a soron következő évre vonatkozik, és részletes leírást tartalmaz a Bizottság azt követő
évekre vonatkozó prioritásairól. A Bizottság munkaprogramja így alapul szolgálhat a Parlamenttel folytatott struk
turált párbeszédhez a közös megegyezés kialakítása érdekében.
A Bizottság munkaprogramja ezenkívül magában foglalja a nem kötelező erejű jogszabályokra (soft law), a vissza
vonásokra és az egyszerűsítésekre vonatkozóan tervezett kezdeményezéseket.
1. Az adott év első félévében a biztosok folyamatos és rendszeres párbeszédet folytatnak a megfelelő parlamenti
bizottságokkal a Bizottság adott évre vonatkozó munkaprogramjának végrehajtása és jövőbeli munkaprogram
jának előkészítése tekintetében. A párbeszéd alapján minden parlamenti bizottság jelentést tesz a Bizottsági
Elnökök Értekezletének annak eredményéről.
2. Ezzel párhuzamosan a Bizottsági Elnökök Értekezlete rendszeres eszmecserét folytat a Bizottság intézményközi
kapcsolatokért felelős alelnökével annak érdekében, hogy értékelje a Bizottság aktuális munkaprogramja végre
hajtásának állapotát, megvitassa a Bizottság jövőbeli munkaprogramjának előkészítését, valamint hogy értékelje
az érintett parlamenti bizottságok és a Bizottság illetékes tagjai között zajló kétoldalú párbeszéd eredményeit.
3. A Bizottsági Elnökök Értekezlete júniusban összefoglaló jelentést nyújt be az Elnökök Értekezletének, amely
tartalmazza a Bizottság munkaprogramja végrehajtásának ellenőrzése során született eredményeket, valamint a
Parlament prioritásait a Bizottság következő munkaprogramjára vonatkozóan, és a Parlament tájékoztatja erről a
Bizottságot.
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4. Ezen összefoglaló jelentés alapján a Parlament a júliusi plenáris ülésen állásfoglalást fogad el, amelyben felvázolja
álláspontját, amely egyebek mellett főként jogalkotási kezdeményezésekről szóló jelentések alapján megfogalma
zott kéréseket tartalmaz.
5. Minden évben a szeptemberi első plenáris ülés során vitát rendeznek az Unió helyzetéről, amelyen a Bizottság
elnöke beszédet mond, számba véve az adott év eseményeit és előretekintve a következő évek prioritásaira. Ennek
érdekében a Bizottság elnöke ezzel párhuzamosan írásban kifejti a Parlamentnek a Bizottság következő évi
munkaprogramja előkészítésének legfőbb meghatározó elemeit.
6. Szeptember elejétől kezdődően az illetékes parlamenti bizottságok és a Bizottság illetékes tagjai ülést tarthatnak, az
egyes politikai területek jövőbeli prioritásairól részletesebb eszmecsere lefolytatása érdekében▐. Ezeket az üléseket
az adott esetnek megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezlete és a biztosok testületének részvételével tartott ülés,
valamint az Elnökök Értekezlete és a Bizottság elnöke részvételével tartott ülés zárja le. ▐
7. Októberben a Bizottság elfogadja következő évi munkaprogramját. Ezt követően a Bizottság elnöke ▐ megfelelő
szinten bemutatja e munkaprogramot a Parlamentnek.
8. A Parlament vitát folytathat és állásfoglalást fogadhat el a decemberi plenáris ülésen.
9. Ezt a menetrendet minden rendszeres tervezési ciklusra alkalmazni kell, kivéve a Bizottság hivatali idejének végével
egybeeső parlamenti választási éveket.
10. Ez a menetrend nem érinti az intézményközi tervezésről szóló jövőbeli megállapodásokat.

A Parlament eljárási szabályzatának hozzáigazítása az Európai Parlament és az
Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodásnak
megfelelően
P7_TA(2010)0367
Az Európai Parlament 2010. október 20-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzatának az
Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált
keretmegállapodáshoz történő hozzáigazításáról (2010/2127(REG))
(2012/C 70 E/13)
Az Európai Parlament,
— tekintettel eljárási szabályzat 127., 211. és 212. cikkére,
— tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokra vonatkozó keretmegál
lapodás felülvizsgálatáról szóló, 2010. október 20-i határozatára (1)
— tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0278/2010),
1.

úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2.
rámutat arra, hogy e módosítások a felülvizsgált keretmegállapodás hatálybalépését követő első napon
lépnek hatályba;
3.

utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0366.
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Módosítás 1
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9 cikk – 2 bekezdés
2.
A képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jelle
meznie, az Európai Unió alapvető dokumentumaiban meghatá
rozott értékeken és elveken kell nyugodnia, meg kell őriznie a
Parlament méltóságát, és nem akadályozhatja a parlamenti
munka zökkenőmentességét végzését, sem pedig a nyugalmat
a Parlament épületeiben.

2.
A képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jelle
meznie, az Európai Unió alapvető dokumentumaiban meghatá
rozott értékeken és elveken kell nyugodnia, meg kell őriznie a
Parlament méltóságát, és nem akadályozhatja a parlamenti
munka zökkenőmentességét végzését, sem pedig a nyugalmat
a Parlament épületeiben. A képviselők betartják a bizalmas
információk kezelésére vonatkozó parlamenti szabályokat.

A fentiek be nem tartása a 146., 147. és 148. cikkben foglalt
intézkedések alkalmazásához vezethet.

A fenti normák és szabályok be nem tartása a 152., 153. és
154. cikknek megfelelő intézkedések alkalmazásához vezethet.

Módosítás 2
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
23 cikk – 11 a bekezdés (új)
11a.
Az Elnökség szabályokat állapít meg a bizalmas infor
mációknak a Parlament és annak szervei, tisztségviselői és
más képviselői által történő kezeléséről, figyelembe véve az e
témákban megkötött intézményközi megállapodásokat. A
szabályokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik
közzé és csatolják ezen eljárási szabályzathoz.

(A rendelkezés a VIII. melléklet A. része (1) bekezdésének (4) albe
kezdése törlendő.)
Módosítás 3
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
35 cikk

A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja

A Bizottság munkaprogramja

1.
Az Európai Unió jogalkotási tervét a Parlament a Bizott
sággal és a Tanáccsal együttműködve határozza meg.

1.
Az Európai Unió jogalkotási tervét a Parlament a Bizott
sággal és a Tanáccsal együttműködve határozza meg.

A Parlament és a Bizottság együttműködik a Bizottság jogalko
tási és munkaprogramjának kidolgozásában, a két intézmény
által közösen megállapított és ezen eljárási szabályzathoz
mellékelt ütemezéssel és az eljárásokkal összhangban.

A Parlament és a Bizottság együttműködik a Bizottság munka
programjának kidolgozásában – amely program a Bizottság
hozzájárulása az Unió éves és többéves pénzügyi tervezéséhez
–, a két intézmény által közösen megállapított és ezen eljárási
szabályzathoz mellékelt ütemezéssel és az eljárásokkal össz
hangban.

2.
Sürgős és előre nem látható esetekben egy intézmény –
saját kezdeményezésre és a Szerződésekben megállapított eljá
rási keretek között – a jogalkotási programban nem javasolt
jogalkotási intézkedést is indítványozhat.

2.
Sürgős és előre nem látható esetekben egy intézmény –
saját kezdeményezésre és a Szerződésekben megállapított eljá
rási keretek között – a Bizottsági munkaprogramban nem
javasolt jogalkotási intézkedést is indítványozhat.
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3.
Az elnök továbbítja a Parlament által elfogadott állásfog
lalást az Európai Unió jogalkotási eljárásaiban részt vevő többi
intézménynek és a tagállamok parlamentjeinek.

3.
Az elnök továbbítja a Parlament által elfogadott állásfog
lalást az Európai Unió jogalkotási eljárásaiban részt vevő többi
intézménynek és a tagállamok parlamentjeinek.

Az elnök felkéri a Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a
Bizottság éves jogalkotási programjáról és a Parlament állásfog
lalásáról.

Az elnök felkéri a Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a
Bizottság munkaprogramjáról és a Parlament állásfoglalásáról.

4.
Ha valamely intézmény nem tudja tartani a megállapított
ütemezést, értesíti a többi intézményt a késedelem okáról, és új
ütemezést javasol.

4.
Ha valamely intézmény nem tudja tartani a megállapított
ütemezést, értesíti a többi intézményt a késedelem okáról, és új
ütemezést javasol.

Módosítás 4
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
43 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
Ha egy javaslat szerepel az éves jogalkotási programban, az
illetékes bizottság határozhat a javaslat előkészítésének folya
matát figyelemmel kísérő előadó kinevezéséről.

Ha egy javaslat szerepel a Bizottsági munkaprogramban, az
illetékes bizottság határozhat a javaslat előkészítésének folya
matát figyelemmel kísérő előadó kinevezéséről.

Módosítás 5
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
44 cikk – 3 bekezdés
3.
Mielőtt az illetékes bizottság szavaz, megkérdezi a Bizott
ságot, hogy készített-e álláspontot a kezdeményezésről; és ha
igen, felkéri a Bizottságot álláspontjának ismertetésére.

3.
Mielőtt az illetékes bizottság szavaz, megkérdezi a Bizott
ságot, hogy készít-e véleményt a kezdeményezésről. Ameny
nyiben a Bizottság válasza igen, a bizottság csak a Bizottság
kezdeményezéssel kapcsolatos véleményének kézhezvételét
követően fogadhatja el jelentését.

Módosítás 6
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
45 cikk – 2 bekezdés
2.
Az alkalmazandó eljárásról hozott határozatot követően,
és ha a 46. cikket nem kell alkalmazni, a bizottság a jogalkotási
aktusra irányuló javaslat tekintetében tagjai vagy állandó
póttagjai közül előadót jelöl ki, ha ez a 35. cikk alapján jóvá
hagyott éves jogalkotási munkaprogram alapján még nem
történt meg.

2.
Az alkalmazandó eljárásról hozott határozatot követően,
és ha a 46. cikket nem kell alkalmazni, a bizottság a jogalkotási
aktusra irányuló javaslat tekintetében tagjai vagy állandó
póttagjai közül előadót jelöl ki, ha ez a 35. cikk alapján jóvá
hagyott Bizottsági munkaprogram alapján még nem történt
meg.

Módosítás 7
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
90 cikk – 1 bekezdés
1.
Ha nemzetközi megállapodások – beleértve meghatá
rozott területeket, mint például a pénzügyeket vagy a kereske
delmet érintő megállapodásokat – megkötésére, megújítására
vagy módosítására irányuló tárgyalásokat szándékoznak
kezdeni, az illetékes bizottság úgy dönthet, hogy jelentést készít,
vagy egyéb módon figyelemmel kíséri az eljárást, és erről a
döntéséről tájékoztatja a Bizottsági Elnökök Értekezletét.
Szükség esetén más bizottságok véleményét kérheti a 49. cikk
(1) bekezdése értelmében. A 188. cikk (2) bekezdése, az
50. cikk és az 51. cikk megfelelően alkalmazandó.

1.
Ha nemzetközi megállapodások megkötésére, megújítására
vagy módosítására irányuló tárgyalásokat szándékoznak
kezdeni, az illetékes bizottság úgy dönthet, hogy jelentést készít,
vagy egyéb módon kíséri figyelemmel az eljárást, és erről a
döntéséről tájékoztatja a Bizottsági Elnökök Értekezletét.
Szükség esetén más bizottságok véleményét kérheti a 49. cikk
(1) bekezdése értelmében. A 188. cikk (2) bekezdése, az
50. cikk és az 51. cikk megfelelően alkalmazandó.
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Az illetékes bizottság, és adott esetben a társbizottság elnökei és
előadói együttesen megfelelő intézkedéseket hoznak annak
biztosítására, hogy a Bizottság teljes körűen tájékoztassa a
Parlamentet a tárgyalási felhatalmazásra vonatkozó ajánlá
sairól – adott esetben bizalmas formában –, valamint a (3) és
(4) bekezdésben említett információkról.

Az illetékes bizottság, és adott esetben a társbizottság elnökei és
előadói együttesen megfelelő intézkedéseket hoznak annak
biztosítására, hogy a Parlament azonnali, rendszeres és teljes
körű tájékoztatást kapjon – adott esetben bizalmas formában –,
a nemzetközi megállapodások tárgyalásának és megkötésének
valamennyi szakaszában, beleértve a tárgyalási irányelv-terve
zetekről és a véglegesen elfogadott tárgyalási irányelvekről,
valamint a (3) bekezdésben említett információkról,
— a Bizottságtól az Európai Unió működéséről szóló szer
ződés szerinti kötelezettségeinek és az Európai Parlament
és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegálla
podás szerinti kötelezettségvállalásainak megfelelően,
valamint
— a Tanácstól az Európai Unió működéséről szóló szerződés
szerinti kötelezettségeinek megfelelően.

Módosítás 8
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
90 cikk – 4 bekezdés
4.
A tárgyalások folyamán a Bizottság és a Tanács rend
szeresen és teljes körűen – adott esetben bizalmas formában –
tájékoztatja az illetékes bizottságot a tárgyalások állásáról.

törölve

Módosítás 9
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
91 cikk
Ha a Bizottságnak vagy a Tanácsnak az Európai Unió műkö
déséről szóló szerződés 218. cikknek (10) bekezdése alapján
haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatnia kell a Parlamen
tet, a Parlament előtt nyilatkozatot tesznek, amelyet vita követ.
A Parlament a 90., illetve a 97. cikknek megfelelően ajánlásokat
fogalmazhat meg.

Ha a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés
és az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról
szóló keretmegállapodás szerinti kötelezettségei alapján
nemzetközi megállapodás ideiglenes alkalmazására vagy
felfüggesztésére irányuló javaslattételi szándékáról tájékoz
tatja a Parlamentet és a Tanácsot, a Parlament előtt nyilatko
zatot tesznek, amelyet vita követ. A Parlament a 90., illetve a
97. cikknek megfelelően ajánlásokat fogalmazhat meg.

Ugyanez az eljárás alkalmazandó abban az esetben, ha a
Bizottság az Unió nevében valamely nemzetközi megállapodás
által létrehozott testületben elfogadásra kerülő álláspontokkal
kapcsolatos javaslatról tájékoztatja a Parlamentet.
Módosítás 10
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
137 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
1.
Az Elnökök Értekezlete a Bizottsági Elnökök Értekezle
tének ajánlásai alapján az ülések előtt a 35. cikkben említett,
elfogadott éves jogalkotási és munka programot figyelembe
véve elkészíti a napirendtervezetet.

1.
Az Elnökök Értekezlete a Bizottsági Elnökök Értekezle
tének ajánlásai alapján az ülések előtt a 35. cikkben említett,
elfogadott Bizottsági munkaprogramot figyelembe véve elké
szíti a napirendtervezetet.
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Módosítás 11
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
193 cikk – 2 bekezdés – a 3a. albekezdés (új) értelmezése
E bekezdés rendelkezéseinek értelmezése az Európai Parlament és az
Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás (50)
bekezdésének megfelelően történik.
Módosítás 12
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
II melléklet – A rész – 3 bekezdés
3. A kérdés nem fogadható el, ha az előző három hónap
folyamán azonos vagy hasonló kérdést már feltettek és
megválaszoltak, kivéve, ha újabb fejlemények merülnek fel,
vagy a kérdés megfogalmazója további információhoz kíván
jutni. Az első esetben a megfogalmazó kap egy-egy példányt
a kérdésről és a válaszról.

3. A kérdés nem fogadható el, ha az előző három hónap
folyamán azonos vagy hasonló kérdést már feltettek és
megválaszoltak, vagy ha a kérdés csupán a Parlament
valamely olyan konkrét állásfoglalásának nyomon követé
sével kapcsolatos tájékoztatásra irányul, amelyet a
Bizottság már írásbeli nyomon követési közleményben
biztosított, kivéve, ha újabb fejlemények merülnek fel,
vagy a kérdés megfogalmazója további információhoz
kíván jutni. Az első esetben a megfogalmazó kap egy-egy
példányt a kérdésről és a válaszról.

Módosítás 13
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
III melléklet – 3 bekezdés
3. Ha az előző hat hónap folyamán azonos vagy hasonló
kérdést már feltettek és megválaszoltak, a Főtitkárság a
korábbi kérdés és válasz másolatát eljuttatja az előterjesztő
höz. A megismételt kérdést nem továbbítják a címzettnek,
kivéve, ha az előterjesztő újabb fontos fejleményekre hivat
kozik, vagy további információhoz kíván jutni.

3. Ha az előző hat hónap folyamán azonos vagy hasonló
kérdést már feltettek és megválaszoltak, vagy ha a kérdés
csupán a Parlament valamely olyan konkrét állásfoglalá
sának nyomon követésével kapcsolatos tájékoztatásra
irányul, amelyet a Bizottság már írásbeli nyomon követési
közleményben biztosított, a Főtitkárság a korábbi kérdés és
válasz másolatát eljuttatja az előterjesztőhöz. A megismételt
kérdést nem továbbítják a címzettnek, kivéve, ha az előter
jesztő újabb fontos fejleményekre hivatkozik, vagy további
információhoz kíván jutni.

Módosítás 14
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
VIII melléklet – A rész – 5 bekezdés
5. Szankciók: jogsértés esetén a bizottság elnöke az alelnö
kökkel történő tanácskozást követően indokolással ellátott
határozatban állapítja meg az alkalmazandó szankciókat
(rendreutasítás, a bizottságból rövidebb vagy hosszabb
időre történő, illetve végleges kizárás).
Az érintett képviselő ezen határozat ellen halasztó hatály
lyal nem rendelkező fellebbezést nyújthat be. E fellebbezést
az Elnökök Értekezlete és az illetékes bizottság elnöksége
együttesen vizsgálja meg. Többségi határozatuk végleges.
Ha bizonyítást nyer, hogy egy tisztviselő nem tett eleget a
titoktartási kötelezettségének, a személyzeti szabályzatban
megállapított szankciókat kell alkalmazni.

5. Szankciók: jogsértés esetén a bizottság elnöke a 9. cikk (2)
bekezdésének, a 152., 153. és 154. cikknek megfelelően jár
el.
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III
(Előkészítő jogi aktusok)

EURÓPAI PARLAMENT
A tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatás ***I
P7_TA(2010)0358
Az Európai Parlament 2010. október 19-i jogalkotási állásfoglalása a tengeri áru- és
személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))
(2012/C 70 E/14)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0065),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és
338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez
(C7–0068/2010),
— tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. szeptember 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint
egyetért a parlament álláspontával, az EUMSz 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,
— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
— tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0217/2010),
1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.
felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti
parlamenteknek.

P7_TC1-COD(2010)0041
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 19-én került elfogadásra a
tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet elfogadására tekintettel
(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási
aktussal, 1090/2010/EU rendelet.)
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Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Nordjylland/Dánia
P7_TA(2010)0359
Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi
megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Dánia „EGF/2010/001 DK/Nordjylland” referenciaszámú kérelme
(COM(2010)0451 – C7-0222/2010 – 2010/2163(BUD))
(2012/C 70 E/15)
Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0451
– C7-0222/2010),

— tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló,
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás
ra (1) (2006. május 17-i IIA) és különösen annak 28. pontjára,

— tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) (EGAA-rendelet),

— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság
levelére,

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0270/2010),
A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy
további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által
sújtott munkavállalóknak, és támogassa az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.

mivel a 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatályát kiterjesztették az
olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszí
tették el állásukat,

C.

mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak
kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, össz
hangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági
közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az
EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

D. mivel Dánia támogatást igényelt a Nordjylland NUTS II régiójában a NACE Rev. 2. 28. ágazatba („Gép,
gépi berendezés gyártása”) sorolt 45 vállalattól történt 951 elbocsátás tekintetében,

E.

mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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1.
kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap igénybevételének
felgyorsítása érdekében;
2.
emlékeztet az intézmények elkötelezettségére, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az
EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadásához, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást
nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók
megsegítésére irányul; kiemeli az EGAA potenciális szerepét az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci
visszailleszkedésében;
3.
hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse
az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás
nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok nemzeti jog vagy a
kollektív szerződések szerinti felelőssége, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló
intézkedéseket;
4.
tudomásul veszi, hogy az EGAA-ból finanszírozandó szolgáltatások összehangolt, személyre szabott
csomagjával kapcsolatos tájékoztatás részletes információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgál
tatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; megismétli arra
vonatkozó felhívását, hogy az éves jelentések is tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését;
5.
üdvözli, hogy az EGAA igénybevételével összefüggésben a Bizottság az Európai Szociális Alap fel nem
használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési előirányzatok számára, miután az Európai
Parlament többször emlékeztette a Bizottságot arra, hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal
és határidőkkel hozták létre, és ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni;
6.
megjegyzi, hogy a szóban forgó ügyben az EGAA igénybevételéhez szükséges kifizetési előirányzatokat
a kkv-k és az innováció támogatására szánt költségvetési sorból csoportosítják át; sajnálja, hogy súlyos
hiányosságok észlelhetők a versenyképességi és innovációs keretprogramok a Bizottság általi végrehajtásá
ban, holott gazdasági válság idején jelentősen megnő az ilyen támogatások iránti igény;
7.
emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni
kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban
létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános értékelésének keretében;
8.
üdvözli a Bizottság javaslatának új formáját, amely – figyelembe véve a Parlament kéréseit – az
indokolásban egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt az alkalmazással kapcsolatban, elemzi a jogosultsági
kritériumokat és részletezi a jóváhagyás indokait;
9.

jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

10.
utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről
az Európai Unió Hivatalos Lapjában;
11.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizott
ságnak.
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MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
(…)
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről
(Dánia „EGF/2010/001 DK/Nordjylland” referenciaszámú kérelme)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és
különösen annak 28. pontjára,
tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
mivel:
(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre,
hogy kiegészítő támogatást nyújtson azoknak az elbocsátott munkavállalóknak, akik a globalizáció
hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében veszítették el
munkájukat, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.
(2) A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munka
vállalók támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állá
sukat.
(3) A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső
korlátig engedélyezi.
(4) Dánia a Nordjylland régióban a gép- és berendezésgyártó ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel,
2010. január 22-án az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, 2010. április 28-ig pedig
további információval egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a
pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság
ezért 7 521 359 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.
(5) Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Dánia által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzá
járulás folyósítása érdekében,
A KÖVETKEZŐ HATÁROZOT FOGADTA EL:

1. cikk
Az Európai Unió 2010. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazko
dási Alapból (EGAA) 7 521 359 EUR összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirány
zatok formájában.
(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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2. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
Kelt,

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: NXP félvezetők/
Hollandia
P7_TA(2010)0360
Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi
megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Hollandia „EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors”
referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0446 – C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD))
(2012/C 70 E/16)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0446
– C7-0210/2010),
— tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló,
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás
ra (1) (2006. május 17-i IIA) és különösen annak 28. pontjára,
— tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) (EGAA-rendelet),
— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság
levelére,
— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0269/2010),
A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy
további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által
sújtott munkavállalóknak, és támogassa az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,
B.

mivel a 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatályát kiterjesztették az
olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszí
tették el állásukat,

C.

mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak
kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, össz
hangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági
közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az
EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

HU

2012.3.8.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70 E/129
2010. október 19., kedd

D. mivel Hollandia támogatást igényelt a Gelderland és Eindhoven NUTS 2 szintű régiókban az elektro
nikai iparban működő NXL Semiconductors Netherlands vállalatnál történt 512 elbocsátás tekintetében,
E.

mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.
kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap igénybevételének
felgyorsítása érdekében;
2.
emlékeztet az intézmények elkötelezettségére, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az
EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadásához, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást
nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók
megsegítésére irányul; kiemeli az EGAA potenciális szerepét az elbocsátott munkavállalók ismételt munka
erő-piaci beilleszkedésében;
3.
hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse
az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás
nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége a nemzeti
jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló
intézkedéseket;
4.
tudomásul veszi, hogy az EGAA-ból finanszírozandó szolgáltatások összehangolt, személyre szabott
csomagjával kapcsolatos tájékoztatás részletes információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgál
tatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; megismétli arra
vonatkozó felhívását, hogy az éves jelentések is tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését;
5.
üdvözli, hogy az EGAA igénybevételével összefüggésben a Bizottság az Európai Szociális Alap fel nem
használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési előirányzatok számára, miután az Európai
Parlament többször emlékeztette a Bizottságot arra, hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal
és határidőkkel hozták létre, és ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni;
6.
megjegyzi, hogy a szóban forgó ügyben az EGAA igénybevételéhez szükséges kifizetési előirányzatokat
a kkv-k és az innováció támogatására szánt költségvetési sorból csoportosítják át; sajnálja, hogy súlyos
hiányosságok észlelhetők a versenyképességi és innovációs keretprogramok a Bizottság általi végrehajtásá
ban, holott gazdasági válság idején jelentősen megnő az ilyen támogatások iránti igény;
7.
emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni
kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban
létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános értékelésének keretében;
8.
üdvözli a Bizottság javaslatának új formáját, amely – figyelembe véve a Parlament kéréseit – az
indokolásban egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt az alkalmazással kapcsolatban, elemzi a jogosultsági
kritériumokat és részletezi a jóváhagyás indokait;
9.

jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

10.
utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről
az Európai Unió Hivatalos Lapjában;
11.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizott
ságnak.
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MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
(…)
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről
(Hollandia „EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors” referenciaszámú kérelme)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapo
dásra (1), és különösen annak 28. pontjára,
tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
mivel:
(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre,
hogy kiegészítő támogatást nyújtson azoknak az elbocsátott munkavállalóknak, akik a globalizáció
hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében veszítették el
munkájukat, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.
(2) A 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munka
vállalók támogatásával, akik a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.
(3) A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió euró felső
korlátig engedélyezi,
(4) Hollandia az NXP Semiconductors Netherlands BV vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2010.
március 26-án az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, 2010. június 3-ig pedig további
információkkal egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a
pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság
ezért 1 809 434 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.
(5) Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Hollandia által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi
hozzájárulás folyósítása érdekében.
A KÖVETKEZŐ HATÁROZOTT FOGADTA EL:

1. cikk
Az Európai Unió 2010. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazko
dási Alapból (EGAA) 1 809 434 EUR összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirány
zatok formájában.
(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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2. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
Kelt,

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Qimonda/Portugália
P7_TA(2010)0361
Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi
megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Portugália „EGF/2009/023 PT/Qimonda” referenciaszámú
kérelme) (COM(2010)0452 – C7-0223/2010 – 2010/2164(BUD))
(2012/C 70 E/17)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0452
– C7-0223/2010),
— tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló,
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás
ra (1) (2006. május 17-i IIA) és különösen annak 28. pontjára,
— tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) (EGAA-rendelet),
— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,
— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0271/2010),
A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy
további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményeitől sújtott
munkavállalóknak, és támogassa az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,
B.

mivel a 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatályát kiterjesztették az
olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszí
tették el állásukat,

C.

mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak
kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, össz
hangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági
közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az
EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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D. mivel Portugália támogatást igényelt a NUTS II besorolású Norte régióban található, az elektronikus
iparban működő Qimonda AG multinacionális vállalatnál bekövetkezett 839 elbocsátás tekintetében,
E.

mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.
kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap igénybevételének
felgyorsítása érdekében;
2.
emlékeztet az intézmények elkötelezettségére, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az
EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadásához, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást
nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók
megsegítésére irányul; kiemeli az EGAA potenciális szerepét az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci
visszailleszkedésében;
3.
hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse
az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás sem
helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége a nemzeti jog vagy a
kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedé
seket;
4.
tudomásul veszi, hogy az EGAA-ból finanszírozandó szolgáltatások összehangolt, személyre szabott
csomagjával kapcsolatos tájékoztatás részletes információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgál
tatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; megismétli arra
vonatkozó felhívását, hogy az éves jelentések is tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését;
5.
üdvözli, hogy az EGAA igénybevételével összefüggésben a Bizottság az Európai Szociális Alap fel nem
használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési előirányzatok számára, miután az Európai
Parlament többször emlékeztette a Bizottságot arra, hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal
és határidőkkel hozták létre, és ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni;
6.
megjegyzi, hogy a szóban forgó ügyben az EGAA igénybevételéhez szükséges kifizetési előirányzatokat
a kkv-k és az innováció támogatására szánt költségvetési sorból csoportosítják át; sajnálja, hogy súlyos
hiányosságok észlelhetők a versenyképességi és innovációs keretprogramok Európai Bizottság általi végre
hajtásában, holott gazdasági válság idején jelentősen megnő az ilyen támogatások iránti igény;
7.
emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni
kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban
létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános értékelésének keretében;
8.
üdvözli a Bizottság javaslatának új formáját, amely – figyelembe véve a Parlament kéréseit – az
indokolásban egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt az alkalmazással kapcsolatban, elemzi a jogosultsági
kritériumokat és részletezi a jóváhagyás indokait;
9.

jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

10.
utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről
az Európai Unió Hivatalos Lapjában;
11.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizott
ságnak.
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MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
(…)
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről
(Portugália „EGF/2009/023 PT/Qimonda” referenciaszámú kérelme)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapo
dásra (1), és különösen annak 28. pontjára,
tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
mivel:
(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre,
hogy kiegészítő támogatást nyújtson azoknak az elbocsátott munkavállalóknak, akik a globalizáció
hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében veszítették el
munkájukat, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.
(2) A 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munka
vállalók támogatásával, akik a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.
(3) a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió euró felső
korlátig engedélyezi,
(4) Portugália a Qimonda Portugal S.A. vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2009. december 17-én
az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, majd 2010. április 28-ig további információval
egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás
meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 2 405 671 EUR
rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.
(5) Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Portugália által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi
hozzájárulás folyósítása érdekében,
A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT FOGADTA EL:

1. cikk
Az Európai Unió 2010. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazko
dási Alapból (EGAA) 2 405 671 EUR összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirány
zatok formájában.
(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

HU

C 70 E/134

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012.3.8.

2010. október 19., kedd

2. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
Kelt,

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Cataluna automo
cion/Spanyolország
P7_TA(2010)0362
Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi
megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról („EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción” referenciaszámú
kérelem) (COM(2010)0453 – C7-0224/2010 – 2010/2165(BUD))
(2012/C 70 E/18)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0453
– C7-0224/2010),
— tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló,
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás
ra (1) (2006. május 17-i IIA) és különösen annak 28. pontjára,
— tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) (EGAA-rendelet),
— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,
— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0272/2010),
A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy
további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által
sújtott munkavállalóknak, és támogassa az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,
B.

mivel a 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatályát kiterjesztették az
olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszí
tették el állásukat,

C.

mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak
kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, össz
hangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági
közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az
EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

HU

2012.3.8.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70 E/135
2010. október 19., kedd

D. mivel Spanyolország támogatást igényelt Katalónia NUTS II régiójában a NACE Rev. 2 rendszer szerinti
29. ágazatba („Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása”) sorolt 23 vállalattól történt 1 429
elbocsátással kapcsolatban,
E.

mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.
kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket azalap igénybevételének
felgyorsítása érdekében;
2.
emlékeztet az intézmények elkötelezettségére, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az
EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadásához, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást
nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók
megsegítésére irányul; kiemeli az EGAA potenciális szerepét az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci
visszailleszkedésében;
3.
hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse
az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás
nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége a nemzeti
jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló
intézkedéseket;
4.
tudomásul veszi, hogy az EGAA-ból finanszírozandó szolgáltatások összehangolt, személyre szabott
csomagjával kapcsolatos tájékoztatás részletes információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgál
tatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; megismétli arra
vonatkozó felhívását, hogy az éves jelentések is tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését;
5.
üdvözli, hogy az EGAA igénybevételével összefüggésben a Bizottság az Európai Szociális Alap fel nem
használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési előirányzatok számára, miután az Európai
Parlament többször emlékeztette a Bizottságot arra, hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal
és határidőkkel hozták létre, és ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni;
6.
megjegyzi, hogy a szóban forgó ügyben az EGAA igénybevételéhez szükséges kifizetési előirányzatokat
a kkv-k és az innováció támogatására szánt költségvetési sorból csoportosítják át; sajnálja, hogy súlyos
hiányosságok észlelhetők a versenyképességi és innovációs keretprogramok Bizottság általi végrehajtásában,
holott gazdasági válság idején jelentősen megnő az ilyen támogatások iránti igény;
7.
emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni
kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban
létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános értékelésének keretében;
8.
üdvözli a Bizottság javaslatának új formáját, amely – figyelembe véve a Parlament kéréseit – az
indokolásban egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt az alkalmazással kapcsolatban, elemzi a jogosultsági
kritériumokat és részletezi a jóváhagyás indokait;
9.

jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

10.
utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről
az Európai Unió Hivatalos Lapjában;
11.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizott
ságnak.
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MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
(…)
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő
felhasználásáról („EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción” referenciaszámú kérelem)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapo
dásra (1) és különösen annak 28. pontjára,
tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:
(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre,
hogy kiegészítő támogatást nyújtson azoknak az elbocsátott munkavállalóknak, akik a globalizáció
hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében veszítették el
munkájukat, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.
(2) A 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munka
vállalók támogatásával, akik a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.
(3) A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió euró felső
korlátig engedélyezi,
(4) Spanyolország 2010. január 29-én egyetlen NUTS II szintű régióban, Cataluñaban (ES51) a NACE Rev.
2 rendszer szerinti 29. ágazatban („közúti jármű gyártása”) működő 23 vállalatnál történt elbocsátásokat
követően kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, és 2010. április
26-ig azt további információkkal egészítette ki A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet
10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.
A Bizottság ezért 2 752 935 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.
(5) Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Spanyolország által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi
hozzájárulás folyósítása érdekében.
A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Unió 2010. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazko
dási Alapból (EGAA) 2 752 935 EUR összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirány
zatok formájában.
(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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2. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
Kelt,

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati
együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végre
hajtási rendszer ***I
P7_TA(2010)0363
Az Európai Parlament 2010. október 19-i jogalkotási állásfoglalása az északkelet-atlanti halászatban
folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén
alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))
(2012/C 70 E/19)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0151),
— tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C70009/2009),
— tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali
eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közle
ményre (COM(2009)0665),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 43. cikkének
(2) bekezdésére,
— tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. március 17-i véleményére (1),
— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
— tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0260/2010),
1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.

jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt közös nyilatkozatait;

3.
felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;
4.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
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P7_TC1-COD(2009)0051
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 19-én került elfogadásra az
északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló
egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról és a
2791/1999/EK hatályon kívül helyezéséről szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet elfogadására tekintettel
(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási
aktussal, 1236/2010/EU rendelet.)

MELLÉKLET
Nyilatkozat az 51. cikkel kapcsolatban
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság tudomásul veszik, hogy az alapjogszabály jelenleg a rendelet 51. cikkében
felsorolt nem lényeges rendelkezései a jövőben bármikor a NEAFC ellenőrzési rendszerének politikai szempontból
lényeges elemeivé válhatnak, amely esetben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztetnek arra, hogy
bármely jogalkotó – a Tanács vagy az Európai Parlament – haladéktalanul gyakorolhatja akár a Bizottság felhatalmazáson
alapuló jogi aktusára irányuló tervezetével szembeni kifogással, akár a felhatalmazásnak e rendelet 48. és 49. cikkében
meghatározott visszavonásával kapcsolatos jogát.
A Tanács és a Parlament megállapodik abban, hogy a NEAFC ellenőrzési rendszeréről szóló rendelet bármely rendelke
zésének a jelenleg a 51. cikkben felsorolt nem lényeges elemek közé történő besorolása nem jelenti automatikusan azt,
hogy a jogalkotók az adott rendelkezést a jelenlegitől eltérő, jövőbeni rendeletekben is nem lényegesként kezelik.
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kijelentik, hogy e rendelet rendelkezései nem sértik az intézményeknek az
EUMSz. 290. cikkének alkalmazásával kapcsolatos jövőbeli álláspontjait, sem pedig az ilyen rendelkezéseket tartalmazó
egyedi jogalkotási aktusokat.

Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműkö
désről szóló egyezmény módosításainak elfogadása ***
P7_TA(2010)0364
Az Európai Parlament 2010. október 19-i jogalkotási állásfoglalása az északnyugat-atlanti
halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosításának
az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))
(2012/C 70 E/20)
(Egyetértés)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (11076/2010),
— tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdése és a
218. cikk (6) bekezdésének második albekezdésének a) pontja értelmében benyújtott, egyetértésre
irányuló kérelemre (C7-0181/2010),
— tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,
— tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A7-0262/2010),
1.

egyetért az egyezmény módosításának jóváhagyásával;
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2.
kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy mielőtt megkezdenék a tárgyalásokat a regionális halászati
szervezetek keretén belüli rendelkezések felülvizsgálatáról, hozzák létre azokat a rendszereket, amelyekben a
Parlament megfigyelőinek megfelelő részvétele biztosítható;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak a Bizottságnak, a tagállamok
kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezetnek.

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési
rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi
Szolgálat tekintetében történő módosítása ***I
P7_TA(2010)0368
Az Európai Parlament 2010. október 20-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek általános
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi
rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0085 – C7-0086/2010 –
2010/0054(COD))
(2012/C 70 E/21)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0085),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 322. cikkére,
valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelynek megfelelően a
Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek (C7–0086/2010),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló Szerződés. 294. cikkének (3) bekezdésére,
— tekintettel a Számvevőszék 2010. április 29.i véleményére (1),
— tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. október 13-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint
egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke
(4) bekezdésével összhangban,
— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
— tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság által az eljárási szabályzat
51. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,
— tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizott
ság, a Fejlesztési Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, valamint az Alkotmányügyi Bizottság
véleményére (A7-0263/2010),
1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 145., 2010.6.3., 4. o.
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P7_TC1-COD(2010)0054
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 20.-án került elfogadásra az
Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről
szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében
történő módosításáró szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására
tekintettel
(Mivel a Parlament és a Tanács egyezségre jutott, a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, azaz az
1081/2010/EU Euratom rendeletben foglaltakkal.)

MELLÉKLET
A Bizottság nyilatkozata
„A Bizottság foglalkozni kíván az Európai Fejlesztési Alap eszközének kérdésével azzal a céllal, hogy az eszközt a
következő többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos javaslatainak keretében az Unió költségvetésébe beépítse.”

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közös
ségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosítása ***I
P7_TA(2010)0369
Az Európai Parlament 2010. október 20-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek
tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó
alkalmazási feltételek módosításáról (COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))
(2012/C 70 E/22)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak
(COM(2010)0309),

az

Európai

Parlamenthez

és

a

Tanácshoz

intézett

javaslatára

— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 336. cikkére,
amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0146/2010),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,
— tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének meghatározásáról szóló, 2010.
július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozatra (1),
— tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. október 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint
egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4)
bekezdésével összhangban,
— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
(1) HL L 201., 2010.8.3., 30. o.
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— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési
Bizottság, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A7-0288/2010),

1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.
tudomásul veszi a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének ezen
állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát,
3.
felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;
4.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
nemzeti parlamenteknek.

P7_TC1-COD(2010)0171
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 20-án került elfogadásra az
Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló …/2010/EU, Euratom
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(Mivel a Parlament és a Tanács egyezségre jutott, a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, azaz az
1080/2010/EU, Euratom rendeletben foglaltakkal.)

MELLÉKLET
A főképviselő nyilatkozata az EKSZ-ben megvalósítandó földrajzi egyensúlyról
„A főképviselő igen nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy az uniós tagállamok állampolgárai közül a lehető legnagyobb
földrajzi lefedettség mellett történjék a felvétel, valamint hogy biztosítva legyen a Szolgálatban valamennyi tagállam
megfelelő és érdemi arányú jelenléte.
Az EKSZ-nek teljes mértékben ki kell használnia az Unió különböző külügyi szolgálatainál meglévő sokszínűséget és az
ott felhalmozott tapasztalatot és szakértelmet.
A főképviselő e célok elérése érdekében élni fog az EKSZ kinevezési eljárásának alkalmazása során rendelkezésére álló
valamennyi lehetőséggel. Az EKSZ álláshelyeinek betöltéséről szóló éves jelentésében e kérdésnek külön szakaszt kíván
szentelni.”
A főképviselő nyilatkozata az EKSZ-ben megvalósítandó nemek közötti esélyegyenlőségről
„A főképviselő igen nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy az EKSZ személyzetének felvétele során elősegítse a nemek
közötti esélyegyenlőséget.
A nemek közötti esélyegyenlőség előmozdításának kulcsa a nők biztatása az EKSZ álláshelyeire való pályázásra, valamint
az e tekintetben fennálló akadályok elhárítása. A küldöttségvezetők 2010. évi kinevezési eljárásából nyert tapasztalatok
alapján az EKSZ megvizsgálja majd, hogy a nők gyakran nem lineáris pályázási mintái miként vehetők jobban figyelembe
a jövőbeli kinevezési eljárások során, illetve hogy az egyéb lehetséges akadályok miként háríthatók el. A főképviselő
begyűjti majd a tagállami diplomáciai szolgálatok bevált gyakorlatait, és azokat lehetőség szerint az EKSZ-re is alkalmazza
majd.
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A főképviselő teljes mértékben élni kíván majd a személyzeti szabályzat 1d. cikke (2) és (3) bekezdése által biztosított
valamennyi lehetőséggel annak érdekében, hogy a nők e Szolgálatban való foglalkoztatását elősegítse.
A főképviselő az EKSZ álláshelyeinek betöltéséről szóló éves jelentésében a nemek közötti egyensúlynak külön szakaszt
kíván szentelni.”
A Bizottság nyilatkozata a személyzeti szabályzat 95. cikkének (2) bekezdése tekintetében
„A Bizottság a főképviselő számára megfelelő indokolással látja el az általa a jelöltlistán szereplő személyre vonatkozóan
kifejtett kedvezőtlen véleményt.”

A 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: II. szakasz – Európai Tanács és
Tanács – III. szakasz – Bizottság – X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat
P7_TA(2010)0370
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre
vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, II. szakasz – Európai Tanács és
Tanács, III. szakasz – Bizottság, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (13475/2010 – C70262/2010 – 2010/2094(BUD))
(2012/C 70 E/23)
Az Európai Parlament,
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, valamint
az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,
— tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,
— tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2009.
december 17-én fogadtak el véglegesen (2),
— tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megálla
podásra (3),
— tekintettel a Bizottság által 2010. június 17-én előterjesztett, az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre
vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2010)0315),
— tekintettel a Tanácsnak a 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló, 2010. szeptember
13-i álláspontjára (13475/2010 – C7-0262/2010),
— tekintettel eljárási szabályzata 75b. és 75e. cikkére,
— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0283/2010),
(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(2) HL L 64., 2010.3.12.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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A. mivel ezen költségvetési módosítás a harmadik, és egyben utolsó darabja az Európai Külügyi Szolgálat
(EKSZ) létrehozásáról szóló politikai megállapodás és az azt követő tanácsi határozat végrehajtásához
szükséges jogszabálycsomagnak, amelynek másik két eleme a költségvetési rendelet és a Személyzeti
szabályzat módosítása,
B.

mivel az EKSZ létrehozását a költséghatékonyság, a költségvetési semlegesség, valamint a hatékony és
eredményes pénzgazdálkodás elveinek kell vezérelniük, figyelembe véve ugyanakkor a gazdasági válság
államháztartásra és költségvetési szigor szükségességére gyakorolt hatásait,

C.

mivel ezenkívül minden erőfeszítést meg kell tenni az átfedések és a lehetséges hatáskörbeli ütközések
elkerülése érdekében, különösen mivel ez nemcsak kevésbé hatékony külpolitikát, hanem a szűkös
költségvetési források nem hatékony felhasználását is eredményezné,

D. mivel a 2011-es szükségleteket a 2011-es költségvetéshez fűzött 1/2010. sz. módosító indítvány fedezi,
amelyet a 2011-es évi általános költségvetési eljárásba foglalnak majd bele,
E.

mivel a szükséges források nagy részét egyszerűen átcsoportosítják az Európai Tanácsra, a Tanácsra és a
Bizottságra vonatkozó szakaszok alól, ám személyzet és szerződéses alkalmazottak tekintetében korlá
tozott mennyiségű új forrást is igényelnek,

F.

mivel ezen 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet ezt a költségvetési kiigazítást hivatalosan a
2010-es költségvetésbe vezeti majd be, beleértve egy külön új X. szakasz létrehozását, ami része a
politikai megállapodásnak,

G. mivel szavatolni a kell a Parlament költségvetési mentesítéssel kapcsolatos jogait,
H. mivel ismételten emlékeztetni kell arra, hogy az EU számára létfontosságú, hogy külügyi eszközeinek
teljes skáláját egységes struktúrában működtethesse, és mivel ezen álláspont politikai célja az, hogy
biztosítsa a 2010-es költségvetési forrásokat e struktúra létrehozásához annak kezdeti szakaszában,
I.
1.

mivel a Tanács 2010. szeptember 13-án elfogadta álláspontját,
tudomásul veszi a 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

2.
módosítás nélkül jóváhagyja a 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi állás
pontot, és utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 6/2010. számú költségvetés-módosítást véglegesen
elfogadták, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi
érintett intézménynek és szervnek.
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Költségvetés módosítás tervezet: 3/2010: III. Szakasz - Bizottság – BAM (a banán
kereskedelemre vonatkozó kísérő intézkedések)
P7_TA(2010)0371
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre
vonatkozó, 3/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III.
szakasz – Bizottság (13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))
(2012/C 70 E/24)
Az Európai Parlament,

— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 310. és 314. cikkére,
valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

— tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 37. cikkére,

— tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2009.
december 17-én fogadtak el véglegesen (2),

— tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megálla
podásra (3),

— tekintettel a Bizottság által 2010. április 8-án előterjesztett, az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre
vonatkozó, 3/2010. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2010)0149),

— tekintettel a rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra
irányuló javaslatra, amelyet a Bizottság 2010. április 8-án terjesztett elő (COM(2010)0150),

— tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra, amelyet a
Bizottság 2010. március 17-én terjesztett elő (COM(2010)0102),

— tekintettel a 3/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontra, amelyet a
Tanács 2010. szeptember 13-án alakított ki (13472/2010 – C7-0263/2010),

— tekintettel eljárási szabályzata 75b. cikkére,

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0281/2010),
(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(2) HL L 64., 2010.3.12.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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A. mivel a Bizottság az 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) módosítását javasolja a
banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések finanszírozásának lehetővé tétele érdekében 2010 és
2013 között összesen 190 millió eurós költségvetéssel, és további lehetséges 10 millió euróval, ameny
nyiben azt a tartalékkeretek lehetővé teszik,
B.

mivel a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések pénzügyi támogatásának éves bontására irányuló
javaslat 2010-re 75 millió eurós összeget irányoz elő,

C.

mivel a 4. fejezetben rendelkezésre álló tartalékkeret csak 875 530 euró, mivel 2010-ben a legteljesebb
mértékben finanszírozni kell az EU mint globális szereplő prioritásait,

D. mivel e pénzügyi támogatás legnagyobb része 2010-ben a költségvetés 4. fejezetén belüli átcsoporto
sításból származik (75 millió euróból 55,8 millió euró),
E.

mivel a javasolt átcsoportosítás olyan eszközöket és fellépéseket érint, amelyeket az EU és különösen az
Európai Parlament kiemelt fontosságúnak tekint,

F.

mivel a jelenlegi többéves pénzügyi keret elfogadásakor nem számoltak a banánágazatra vonatkozó
kísérő intézkedések pénzügyi támogatásának szükségességével,

G. mivel a korábbi költségvetési eljárások megmutatták, hogy e fejezetre milyen szélsőséges nyomás
nehezedik,
H. mivel a banánszállító AKCS-országok európai uniós pénzügyi támogatását – amelyre hatást gyakorol a
legnagyobb kedvezmény elvének a WTO keretében történő liberalizációja – nem szabadna megkérdő
jelezni, és a költségvetési erőfeszítéseket nem szabadna elhalasztani,
I.

mivel a Parlament érdemben készen áll arra, hogy egyeztetés keretében tárgyaljon a költségvetési
hatóság másik ágával,

J.

mivel a fennmaradó 875 530 eurós tartalékkeret felhasználható lenne a banánágazatra vonatkozó
kísérő intézkedések finanszírozására,

1.

tudomásul veszi a 3/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetet és a Tanács álláspontját;

2.

emlékeztet elvi álláspontjára, amely szerint új az prioritásokat új forrásokból kell finanszírozni;

3.
úgy véli, hogy a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések (BAM) finanszírozása megfelel a 2006.
május 17-i intézményközi megállapodás rugalmassági eszköz felhasználásáról szóló 27. pontjában foglalt
feltételeknek;
4.
sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő új javaslatot a rugalmassági eszköznek a fennmaradó
74 124 470 eurós része tekintetében történő felhasználására;
5.
úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja a Tanácsnak a 3/2010. sz. költségvetés-módosítási
tervezetre vonatkozó álláspontját;
6.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a módosítással együtt a Tanácsnak és a Bizott
ságnak.
(1) HL L 378., 2006.12.27., 41. o.
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A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetés-terve
zetről – összes szakasz
P7_TA(2010)0372
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre
vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – összes szakasz
(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))
(2012/C 70 E/25)
Az Európai Parlament,
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére, valamint az Európai Atom
energia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,
— tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK,
Euratom tanácsi határozatra (1),
— tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (2),
— tekintettel az Európai Parlament, a tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött, a költség
vetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás
ra (3),
— tekintettel 2010. március 25-i állásfoglalására a 2011. évi költségvetés prioritásairól, III. szakasz –
Bizottság (4),
— tekintettel a 2011. évi költségvetés tervezetéről folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatal
mazásról szóló 2010. június 15-i állásfoglalására (5),
— tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a Bizottság által
2010. április 27-án előterjesztett tervezetére (COM(2010)0300),
— tekintettel az Európai Unió költségvetési tervezetéről szóló, a Tanács által 2010. augusztus 12-én
elfogadott álláspontra (12699/2010 - C7-0202/2010),
— tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött
1/2011. számú módosító indítványra, amelyet a Bizottság 2010. szeptember 15-én nyújtott be,
— tekintettel eljárási szabályzata 75b. cikkére,
— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a többi illetékes bizottság véleményére
(A7–0284/2010),
(1 )
(2 )
(3 )
(4)
(5 )

HL L 163., 2007.6.23., 17. o.
HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0086.
Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0205.
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III. SZAKASZ
Kulcsfontosságú kérdések és prioritások a 2011-es költségvetésben
1.
határozottan meg van győződve arról, hogy az Európai Unió működéséről szóló új szerződés szerinti
költségvetési eljárás megkívánja valamennyi érintett intézmény teljes körű és magas szintű politikai részvé
telét; hangsúlyozza, hogy az egyeztetési eljárás célja a költségvetési hatóság két ága által képviselt állás
pontok összeegyeztetése, és hogy a 2011-es költségvetés közös szövegtervezetét még mindkét ágnak jóvá
kell hagynia saját eljárási szabályzatával és az EUMSz. 314. cikkének (7) bekezdésével összhangban;
2.
úgy véli, hogy a Tanács álláspontjának elfogadására vonatkozó írásbeli eljárás a költségvetési eljárás
esetében különösen nem megfelelő, emellett meg is kérdőjelezhető, tekintettel arra, hogy egy ilyen lényeges
uniós jogi aktusra vonatkozóan hiányzik a nyilvános és egyértelmű, miniszteri szintű politikai támogatás a
Tanács részéről;
3.
emellett meglehetősen aggasztja, hogy hogyan értékelje a Tanács 2011-es költségvetési tervezetről
szóló álláspontját, tekintettel arra, hogy az elfogadott csökkentések nem felelnek meg a világosan meghatá
rozott céloknak, sőt ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy a csökkentéseket véletlenszerűen és radikális módon
alkalmazták a költségvetés egészében; úgy véli, hogy az előirányzatok önkényes csökkentése nem áll össz
hangban a hatékony és eredményes költségvetés-tervezés elvével;
4.
úgy véli, hogy az uniós szakpolitikákat erősítő és – különösen a közös kül- és biztonságpolitika, a
versenyképesség és innováció, az energiapolitika, az űrtechnológia, az idegenforgalom, az éghajlatváltozás
elleni küzdelem, a sport- és ifjúságpolitika, a szociálpolitika, az energiapolitika, valamint a bel- és igazságügy
területén – új hatásköröket létrehozó és a költségvetés lisszabonizációját magával vonó EUMSz. hatályba
lépése következtében az Európai Uniót fel kell ruházni a célkitűzései megvalósításához szükséges pénzügyi
eszközökkel, és ezért koherenciát és következetességet kíván meg a költségvetési hatóság két ágától a
megnövekedett pénzügyi képességek tekintetében;
5.
emlékeztet arra, hogy a Szerződés egymást követő változásai és az uniós szintre átruházott felelős
ségek növekedése ellenére az uniós költségvetés csupán a GNI szerény 1 %-ának felel meg; következés
képpen ellenzi a Tanács által elfogadott súlyos csökkentéseket;
6.
megérti az egyes tanácsi küldöttségek által kifejtett aggályokat, miszerint a 2011-es költségvetési évben
különösen nagy nyomás nehezedik a tagállami költségvetésekre, és annál is inkább szükség van megtaka
rításokra, ugyanakkor úgy véli, hogy a kifizetési előirányzatok önkényes csökkentése nem áll összhangban a
helyes költségvetési gazdálkodás elvével, továbbá úgy véli, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok önké
nyes csökkentése veszélybe sodorja a már elfogadott uniós politikák és programok megvalósítását;
7.
továbbá emlékezteti a Tanácsot és a Bizottságot az Európai Unió saját forrásainak jövőjéről szóló,
2007. március 29-i állásfoglalására (1), amelyben a Parlament hangsúlyozta, hogy az EU saját forrásainak
jelenlegi rendszere – amelynek megfelelően az Unió bevételeinek 70 %-a közvetlenül a nemzeti költségve
tésekből származik – azt eredményezi, hogy az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulást a nemzeti
költségvetéseket sújtó újabb tehernek tekintik; mély meggyőződése, hogy a 2013 utáni következő többéves
pénzügyi keret hatálybalépése előtt az uniós intézményeknek egyértelmű és kötelező menetrendet kellene
elfogadniuk a saját források új rendszerének megállapítására; készen áll arra, hogy minden létező lehetőséget
megvizsgáljon ezen a téren;
8.
ismételten emlékeztet arra, hogy az uniós költségvetés semmiképpen sem tekinthető és értékelhető
egyszerűen a nemzeti költségvetésekre további terhet rovó pénzügyi tételnek, hanem éppen ellenkezőleg
lehetőséget kell látni benne az Unió egészének érdekeit szolgáló és hozzáadott értéket jelentő kezdeménye
zések és beruházások fellendítésére, amelyek legtöbbjéről a Parlament és a Tanács közösen dönt, és így
nemzeti szintű legitimációval is bírnak; felhívja az uniós intézményeket, hogy határozzanak meg megfelelő
mechanizmust „az európai összefogás elmaradása” esetén felmerülő költségek felmérésére és értékelésére,
ami rámutatna arra, hogy milyen megtakarításokat eredményez a nemzeti költségvetésekben a források
egyesítése;
9.
ismételten hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés nemzeti költségvetéseket kiegészítő jellegét és az
általa adott lendületet nem szabad olyan önkényes csökkentésekkel próbára tenni és korlátozni, amelyek
csak elenyésző (kevesebb mint 0,02 %-os) részét teszik ki a 27 tagállami költségvetés teljes összegének;
(1) HL C 27 E, 2008.1.31., 214. o.
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10.
rámutat arra, hogy a Parlament az ifjúsággal, az oktatással és a mobilitással kapcsolatos szakpoliti
kákat a 2011-es költségvetés legfontosabb prioritásai közé sorolta – ahogy azt egyebek mellett a három
oldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról szóló, 2010 júniusában elfogadott parlamenti állásfoglalás is
megemlíti –, mivel azok alapvető és szükséges elemei az uniós gazdaságélénkítési stratégiának és az Európa
2020 stratégiának; kiemeli, hogy az előirányzatok bizonyos költségvetési tételek esetében javasolt növelése
az EU jövőjére vonatkozó rövid és hosszú távú stratégiákat is szolgálja;
11.
ismételten hangot ad azon meggyőződésének, hogy a források szűkösségével és a globális gazdasági
recesszióval összefüggésben az uniós politikák finanszírozását szorosabban nyomon kell követni minden
olyan kiadás elkerülése érdekében, amelyet nem indokol világos és azonosítható célkitűzés, figyelembe véve
az európai uniós költségvetés által biztosított hozzáadott értéket, mivel az a szolidaritást és a hatékonyságot
fejezi ki azáltal, hogy egyesíti a nemzeti, regionális és helyi szinten, szétaprózódottan rendelkezésre álló
forrásokat; hangsúlyozza ezenkívül, hogy az európai uniós költségvetés kiadásainak túlnyomó része az EU
gazdasági növekedésének ösztönzéséhez szükséges hosszú távú beruházásokat támogatja;
12.
rámutat arra, hogy a többéves pénzügyi keretből eredő tartalék – különösen az 1a. és 3b. alfejezet és
a 4. fejezet esetében – nem jelent tényleges mozgásteret, emellett csökkenti az EU arra való képességét, hogy
prioritásainak fenntartása mellett reagáljon a politikai változásokra és váratlan szükségletekre; hangsúlyozza,
hogy az EU előtt álló kihívások mértéke a többéves pénzügyi keret jelenlegi plafonértékeit jóval meghaladó
forrásokat tenne szükségessé; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy feltétlenül szükség van a költség
vetés jelentős felülvizsgálatára, és hogy a számos felmerült új kihívás és új prioritás elkerülhetetlenné tette a
jelenlegi többéves pénzügyi keret plafonértékeinek és a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás
hatékonyságáról és eredményességéről (IIA) szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás egyes
rendelkezéseinek haladéktalan felülvizsgálatát;
13.
sürgeti a Tanácsot, hogy vegye teljes mértékben figyelembe a 2007–2013 közötti időszakra vonat
kozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról ((COM(2010)0072 2010/0048(APP)) szóló 2010. szeptember 22-i parlamenti állásfoglalásban (1) rögzített egyértelmű feltéte
leket, amelyek alapján a Parlament az EUMSz. rendelkezéseivel összhangban jóváhagyja az új többéves
pénzügyi keretről szóló rendeletet;
14.
emlékeztet arra, hogy a többéves pénzügyi keret plafonértékei lehetetlenné teszik prioritásainak és a
Szerződés hatálybalépéséből eredő új politikáknak a finanszírozását; hangsúlyozza, hogy az egyeztetőbizott
ságban a 2011-es költségvetésről folytatott tárgyalások megkönnyítése érdekében komoly kompromisz
szumok árán javaslatot tett e politikák plafonértéken belüli finanszírozására; hangsúlyozza, hogy ez azonban
csak úgy megvalósítható, ha más, körültekintően kiválasztott költségvetési sorok előirányzatait csökkentik;
15.
határozottan támogatja az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmushoz kapcsolódó garanciaalap
létrehozását az EU költségvetésében; ragaszkodik ahhoz, hogy a költségvetési hatóság mindkét ága részt
vegyen az említett mechanizmus beindításával foglalkozó döntésekben; kéri, hogy a költségvetési hatóság
megfelelő és kellő időben történő bevonásának biztosítása érdekében a mechanizmushoz kapcsolódó eset
leges költségvetési forrásokat a jelenlegi többéves pénzügyi keret vagy a 2006. május 17-i intézményközi
megállapodás ad hoc felülvizsgálatán keresztül finanszírozzák;
16.
a kifizetési előirányzatok tekintetében nem hajlandó mérlegelni a tanácsi álláspont szerinti olyan
végső célösszeg megállapítását, amelyet a tényleges szükségletek alapos értékelése nélkül, pusztán különböző
sorok csökkentésével vagy növelésével érnek el;
17.
emlékeztet arra, hogy a Tanács e gyakorlata hatással lehet az ugyanazon évi előirányzatok végrehaj
tási arányára, mivel lelassíthatja az új szerződések aláírását, különösen az utolsó negyedévben, és így zavarja
az európai uniós programok többéves életciklusát;
18.
általánosságban úgy véli, hogy az uniós programokhoz kapcsolódó igazgatási kiadásokat a prog
ramok gyors végrehajtásának, minőségének és megfelelő nyomon követésének biztosítása érdekében nem
szabad csökkenteni; ezért visszaállítja a Tanács által e programok igazgatási kiadásai tekintetében bevezetett
csökkentéseket;
(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0328.
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1a. alfejezet
19.
emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament 2011-es költségvetésre vonatkozó horizontális prioritá
sai, azaz az ifjúság, az oktatás és a mobilitás a különböző szakpolitikák keretében ágazatokon átívelő,
célzott beruházásokat tesznek szükségessé az EU növekedésének és fejlődésének előmozdítása érdekében;
ezért megerősíti, hogy növelni kívánja az e prioritásokhoz kötődő valamennyi program – nevezetesen az
egész életen át tartó tanulás programja, az „Emberek” és az „Erasmus Mundus” program – előirányzatait;
20.
különösen úgy véli, hogy a fiatal munkaerő mobilitása kulcsfontosságú eszköz a versenyképes és
dinamikus európai munkaerőpiac fejlődésének biztosításához, és ezért azt ösztönözni kell; következés
képpen támogatja az Európai Foglalkoztatási Szolgálatra vonatkozó előirányzatok növelését, és ennek érde
kében határozottan szorgalmazza a „Your first EURES job” elnevezésű előkészítő intézkedés elindítását,
amelynek célja, hogy egy, a fiatalokat célzó speciális, nem akadémiai mobilitási program létrehozásának
első lépéseként elősegítse a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését vagy speciális munkahelyekhez való
hozzájutását egy másik uniós tagállamban;
21.
elismeri az uniós finanszírozású kutatás által képviselt hozzáadott értéket, amely kutatás lendületet ad
a kutatással kapcsolatos különböző nemzeti erőfeszítéseknek és beruházásoknak, különös tekintettel az
energiához kapcsolódó kutatásra – beleértve a megújuló energiaforrások területét –, valamint elismeri a
kkv-k központi szerepét az európai növekedés és foglalkoztatottság előmozdításában; ennek megfelelően
megerősíti a Versenyképességi és innovációs keretprogram és különösen a Vállalkozási és innovációs prog
ram, illetve az Intelligens energia program iránti támogatását, növelve bizonyos költségvetési sorok kötele
zettségvállalási és kifizetési előirányzatait; megjegyzi, hogy biztosítani kell a K+F-programok zökkenőmentes
végrehajtását annak érdekében, hogy a költségvetési időszak végén elkerülhető legyen az előirányzatok más,
az eredetitől eltérő célokra való átcsoportosítása;
22.
rendkívül aggódik amiatt, hogy nem áll rendelkezésre elegendő forrás a „versenyképesség a növeke
désért és foglalkoztatásért” célkitűzés központi politikáinak finanszírozására, és hogy az Európa 2020
stratégia soron következő finanszírozása miatt a helyzet csak romlik; emlékeztet arra, hogy a növekedés
és a foglalkoztatás elősegítésében alapvető szerepet játszik az olyan politikákba való beruházás, mint az
oktatás, a kutatás, az innováció, a közlekedés (különösen a TEN-T hálózatok) és a turizmus;
23.
kiemelkedő fontosságúnak tartja, hogy az újonnan létrehozott európai pénzügyi hatóságok a kezde
tektől fogva megfelelő és elegendő finanszírozást kapjanak, hogy hozzájárulhassanak az európai és a
nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásához;
24.
meg van győződve arról, hogy az Euratom – ITER Európai Közös Vállalkozás finanszírozását az ITER
2012. és 2013. évi finanszírozásáról szóló bizottsági javaslat fényében újra kell gondolni; elfogadhatatlannak
tartja a jelenlegi 7. kutatási keretprogramon belüli, a növekvő pénzügyi szükségletek miatti átcsoportosítást,
amelyek már nem felelnek meg az eredeti javaslatnak; ezért úgy véli, hogy a végrehajtás késedelmére
tekintettel, valamint az ITER jövőbeli finanszírozására vonatkozóan a Tanáccsal folytatott tárgyalások elindí
tása érdekében a legmegfelelőbb költségvetési lehetőségként 47 millió euróval csökkenteni kell a kötelezett
ségvállalási és kifizetési előirányzatokat a 08 20 02. költségvetési soron;
25.
támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy vezessenek be kifizetési előirányzatokat az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap fejezetén belül annak érdekében, hogy leegyszerűsítsék a költségvetési
hatóság két ága által jóváhagyott kérelmekkel kapcsolatos pénzügyi eljárásokat; ezért visszaállítja az eredeti
értéket, megjegyezve, hogy azok a 2011-es igényekhez elégtelennek bizonyulhatnak;
26.
meggyőződése, hogy az európai energiahelyzetre vonatkozóan stratégia tervre van szükség;
megjegyzi, hogy a Bizottság már létrehozott egy stratégiai energiatechnológiai tervet, amelynek finanszí
rozási helyzete továbbra sem világos; ezért pro memoria (p.m.) sorokat hozott létre a stratégiai energia
technológiai terv több területére vonatkozóan, amelyek hamarosan aktívvá válhatnak;
1b.alfejezet
27.
megállapítja, hogy a Tanács álláspontja a kötelezettségvállalások tekintetében nem módosítja a bizott
sági javaslatot, és hangsúlyozza, hogy ez a kötelezettségvállalási előirányzatokkal kapcsolatos álláspont
teljesen összhangban van a többéves pénzügyi keretben megállapított előirányzatokkal, figyelembe véve a
pénzügyi keret 2011-re vonatkozó technikai jellegű kiigazítását a 2006. június 17-i az IIA. 17. pontjának
megfelelően;
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28.
sajnálja a Tanács megszorító megközelítését a kifizetések vonatkozásában, amelyek 1 075 millió
euróval csökkentek (felerészben a 2006–2011-es programozási időszak befejezésére tekintettel) a Bizottság
2011. évi kifizetési előirányzatokra vonatkozó becsléseihez képest; hangsúlyozza, hogy az utóbbiakat az
Európai Parlament szerint már eleve alábecsülhették, és hogy a Tanács megközelítésmódja veszélyeztetheti a
program végrehajtása terén fennálló lemaradás ledolgozását a 2007–2013-as időszak eleji lassú indulást,
valamint a Parlament és a Tanács által az európai gazdaságélénkítési terv keretében nemrégiben elfogadott
jogszabály-módosításokat követően;
29.
ezért a Tanács által a kifizetési előirányzatok vonatkozásában bevezetett csökkentéseket a költségve
tési tervezet szintjére állítja vissza, és fenntartja eredeti álláspontját, amely szerint a Bizottságnak és a
Tanácsnak sürgősen költségvetés-módosítást kell előterjesztenie és elfogadnia, amennyiben a kifizetési
előirányzatok nem elegendőek a szükségletek fedezésére; üdvözli a Tanács ezzel kapcsolatos nyilatkozatát;
30.
emlékeztet arra, hogy az uniós balti-tengeri stratégiáról szóló cselekvési terv kimondja, hogy a
javasolt tevékenységeket – amennyiben lehetséges – a meglevő forrásokból, köztük a strukturális alapokból
és a Kohéziós Alapból kell finanszírozni; rámutat, hogy az uniós balti-tengeri stratégia kimondja, hogy a
stratégia meglévő uniós eszközök és alapok, valamint más létező források és pénzügyi eszközök megfele
lőbb kiaknázására épül; hangsúlyozza, hogy a stratégia számára biztosítani kell a megfelelő elismerést és
finanszírozást;

2. fejezet
31.
hangsúlyozza, hogy a KAP elsődleges célját a piaci stabilitás és az élelmezésbiztonság, továbbá a
gazdálkodók méltányos árbevételei biztosításának kell képeznie, beleértve a környezet és a táj védelmét,
ezért felhívja a Bizottságot, hogy a 2011-es költségvetésben biztosítson pénzügyi keretet a finanszírozáshoz
való hozzáférés egyszerűbbé tételéhez szükséges eszközökre arra az esetre, ha a piacon 2011-ben ingado
zások következnének be;
32.
elismeri, hogy hasznosnak bizonyult a tejágazatnak a 2010-es költségvetésből nyújtott 300 millió
eurós rendkívüli támogatás; támogatja egy új, tejalapként szolgáló költségvetési sor létrehozását a moder
nizáció, a diverzifikáció és szerkezetátalakítás fejlesztésének, valamint a tejtermelők tárgyalási pozíciója
erősítésének támogatására a feldolgozók és a kiskereskedők élelmiszerláncon belüli növekvő piaci erejére
való válaszadás érdekében; rámutat arra, hogy a Bizottság már jóváhagyta a tejalap létrehozását;
33.
úgy véli, hogy alacsonyabb szinten, de fenn kell tartani a borágazatot érintő nemzeti támogatási
programot; rámutat, hogy a borpiac közös szervezésének reformja idején a Bizottság kifejezetten leszögezte,
hogy a reform nem érintheti a költségvetést;
34.
elismeri az iskolagyümölcs- és az iskolatejprogram fontosságát, mivel e programok ösztönzik az
egészséges táplálkozást a gyermekek körében; üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy növelni kell e két
program finanszírozását, és úgy határoz, hogy tovább növeli a rendelkezésükre álló előirányzatokat; hang
súlyozza a rászoruló személyeknek szóló program fontosságát, és úgy határoz, hogy növeli a program
rendelkezésére álló előirányzatokat, de emlékeztet arra, hogy azt a Törvényszék előtt folyamatban lévő
eljárások fényében kell végrehajtani;
35.
prioritásaival összhangban támogatja egy, a bevált gyakorlatok fiatal gazdálkodók közötti cseréjét
előmozdító kísérleti projekt létrehozását, különös tekintettel az európai mezőgazdasági ágazat előtt álló
kihívásokra;
36.
meg van győződve arról, hogy a 2007–2013-as LIFE+ környezetvédelmi célú pénzügyi eszközt
tovább kell erősíteni a további intézkedéseknek való megfelelés érdekében; hangsúlyozza, hogy a környe
zetvédelmi megfontolások elsőbbséget élveznek a környezetvédelmi és agrárpolitikán belül, és a finanszí
rozás növelése döntő fontosságú a természet és a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából; úgy véli,
hogy a fenntartható fejlődés kritériumait a LIFE+ mellett minden vonatkozó uniós eszközben érvényre kell
juttatni;
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3a. alfejezet
37.
úgy véli, hogy több program, köztük a „Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek
megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” program alapvető fontosságú a
stockholmi program végrehajtásához, és megerősíti, hogy támogatja a „Küzdelem az erőszak ellen” (Daphne)
programot – amelynek keretében több, finanszírozásra érdemes program nem kaphatott támogatást az
előirányzatok szűkössége miatt –, illetve a „Drogprevenció és felvilágosítás” programot; ezzel összefüggésben
különös hangsúlyt fektet a nők elleni erőszakkal – azon belül a kényszerabortusszal, a női nemi szervek
megcsonkításával, a kényszersterilizációval és bármely más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánás
móddal – szembeni küzdelemre;
38.
tekintettel arra, hogy a SIS II projekt következő lépéseivel kapcsolatban kevés információt bocsátottak
a Parlament rendelkezésére, úgy véli, hogy a szükséges fejlesztésekről kért tájékoztatás megszerzésének
legmegfelelőbb eszköze az előirányzatok tartalékba helyezése;
39.
a Bizottság 2010. szeptember 21-i munkadokumentumában meghatározott tervet nem tartja
megfelelőnek arra, hogy eleget tegyen a Parlament azon kérésének, hogy tájékoztatást kapjon a szükséges
fejlesztésekről, valamint teljes körű áttekintést kapjon a SIS II költségvetéséről;

3b. alfejezet
40.
emlékeztet arra, hogy a 3b. alfejezet alá olyan szakpolitikák tartoznak, amelyek közvetlenül érintik az
európai polgárok mindennapi életét, és határozott meggyőződése, hogy az ezen alfejezetben rejlő tényleges
potenciált a jelenlegi többéves pénzügyi keret szűkös korlátai között nem lehet teljes mértékben kihasználni;
rámutat, hogy ezen eszközök Tanács által javasolt finanszírozása nem tükrözi az e fejezet alá tartozó
prioritásokat, és különösen hangsúlyozza, hogy a fiatalokat célzó programok eddigi kiemelkedően magas
végrehajtási arányai azt bizonyítják, hogy ezek sokkal nagyobb mértékű befektetést érdemelnek;
41.
ismételten kijelenti, hogy szándékában áll növelni a Fiatalok lendületben programra, a Nyári Speciális
Olimpiai Játékokra, a tájékoztatási irodákra és a sport területén folyamatban lévő előkészítő intézkedésre
vonatkozó előirányzatokat; tudomásul veszi a Tanács arra irányuló kezdeményezését, hogy új előkészítő
intézkedést terjeszt elő az európai emlékhelyekkel kapcsolatban, és úgy véli, hogy ez az előkészítő intéz
kedés a közös európai emlékezet részét képező történelmi emlékhelyekhez való hozzáférés megkönnyítése
révén előmozdíthatja az uniós állampolgárságot;
42.
szükségesnek tartja, hogy a Bizottság terjesszen elő az uniós polgárok felé irányuló kommunikáció
javítására és az európai közszféra létrehozására vonatkozó átfogó stratégiát, a „Partnerség az Európáról szóló
kommunikációért” című, 2008. októberi intézményközi együttes nyilatkozattal összhangban;

4. fejezet
43.
határozott meggyőződése, hogy az EU mint globális partner szerepét a többéves pénzügyi keretben
megállapított keretek között nem lehet megfelelően finanszírozni, és hogy a költségvetési hatóság két ága az
eszközök szűkösségét nem orvosolhatja az utolsó pillanatban kötött kompromisszumokkal, a középtávú
szükségletek megfelelő mérlegelése nélkül; emlékeztet arra, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata és
a 4. fejezet plafonértékének az időközben felmerült, 2006-ban még nem várható szükségletek figyelembe
vétele céljából történő felülvizsgálata elengedhetetlen feltétele annak, hogy ez a fejezet kezelhető és fenn
tartható legyen;
44.
azon a véleményen van, hogy az e fejezeten belüli rendkívül szűk mozgástér és a Tanács által
kezdeményezett megtakarításokra való törekvés miatt az elsődleges célok finanszírozása csak korlátozott
számú költségvetési sor előirányzatainak átgondolt csökkentése révén biztosítható; úgy ítéli meg, hogy az
Afganisztán helyreállításának támogatására és a makroszintű pénzügyi támogatásra elkülönített előirány
zatok részben csökkenthetők, anélkül hogy ez lényeges hatással lenne a műveletekre; ugyanebben a szel
lemben úgy határoz, hogy az intézményközi megállapodás 42. pontja értelmében a közös kül- és bizton
ságpolitika előirányzatait visszaállítja a 2010. évi költségvetésben szereplő szintre;
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45.
megerősíti aziránti elkötelezettségét, hogy ne csökkentsék önkényesen a Palesztina, a békefolyamat és
az UNRWA számára nyújtandó támogatásra vonatkozó előirányzatokat; ugyanakkor újólag kinyilvánítja
azon meggyőződését, hogy az EU által nyújtott globális pénzügyi támogatás –az Unió összességében az
első helyen áll az adományozók sorában – és a békefolyamatra gyakorolt korlátozott uniós befolyás közötti
ellentmondás nem indokolt és nem is érthető, és alapos vizsgálatot igényel, különösen az újonnan létre
hozott Európai Külügyi Szolgálat keretében;
46.
ismételten hangsúlyozza, hogy ellenzi az előirányzatok javasolt átcsoportosítását több eszköztől és
programtól a banánkereskedelmet kísérő intézkedésekre és az iparosodott országokkal való együttműködés
eszközére (ICI+), amelyek finanszírozásával a jelenlegi többéves pénzügyi keret elfogadásának idején nem
számoltak, ugyanakkor megerősíti, hogy támogatja ezeket az eszközöket; hangsúlyozza, hogy a fejlesztési
együttműködési eszköz nem tekinthető olyan alapnak, amelyet a 4. fejezetben felmerülő bármilyen új
szükséglet finanszírozásához igénybe lehet venni, hanem azt olyan meghatározott célokra hozták létre és
finanszírozzák, amelyek elérésére az EU számos alkalommal kötelezettséget vállalt; ezért felhívja a Tanácsot,
hogy állapodjon meg ezen intézkedéseknek az intézményközi megállapodásban foglalt valamennyi eszköz
felhasználásával történő többéves finanszírozásáról;
47.
úgy határoz, hogy a környezetre és a természeti erőforrások, többek között az energia fenntartható
kezelésére szánt előirányzatok egy részét tartalékba helyezi, amíg a Bizottság nem terjeszt elő politikailag
kötelező dokumentumot, amely igazolja, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos gyorsfinanszírozási csomag
valóban kiegészítő jellegű, földrajzilag kiegyenlített módon juttat uniós forrásokat a partnerrégióknak, és
nem válik a létező fejlesztési együttműködési programok kárára, valamint világos tájékoztatást ad a kedvez
ményezettek kiválasztásának szempontjairól és a fejlődő országokkal kötött megállapodások részleteiről;
48.
egységesített megközelítést kezdeményez a tisztességes kereskedelemhez nyújtott uniós támogatás
vonatkozásában a költségvetési címek között;
49.
úgy véli, hogy az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásáról folytatott négyoldalú tárgyalásokkal össz
hangban törekedni kell a KKBP- és KVBP-missziók fokozott azonosítására a jobb átláthatóság és a költség
vetés áttekinthetőségének javítása érdekében; ennek megfelelően úgy határoz, hogy a 19 03 01., a 19 03 03.
és a 19 03 07. sort felbontja, hogy külön költségvetési sorokat hozzon létre a KKBP/KVBP keretében 2011ben folytatott legfontosabb missziók, azaz az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója (EUMM Georgia),
az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX Kosovo) és az afganisztáni rendőri misszió
(EUPOL Afghanistan) számára;
50.
szeretné tudni, miért folyósítanak még mindig kifizetéseket olyan volt biztosok számára, akik azóta
más állással rendelkeznek; határozottan kéri a Bizottságot, hogy részletesen vizsgálja felül a folyamatban
lévő eljárásokat, és 2011. április 30-ig nyújtson be részletes jelentést a Parlamentnek;
51.
a transzatlanti kapcsolatokról szóló állásfoglalásaival összhangban úgy ítéli meg, hogy az EU és az
USA közötti stratégiai partnerséget egyértelműen hangsúlyozni kell az „Együttműködés az Egyesült Álla
mokkal” elnevezésű külön költségvetési sor létrehozásával;
52.
meggyőződése, hogy a ciprusi török közösség támogatására szolgáló pénzügyi keretet tovább kell
növelni, hogy megfelelő finanszírozást biztosítsunk a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság
működéséhez, valamint a kulturális örökség szakmai bizottsága által folytatott helyreállítási projektekhez;
úgy ítéli meg, hogy e bizottságok működése kiemelkedően fontos mindkét ciprusi közösség számára;

5. fejezet
53.
elutasítja a Tanács 5. fejezet kiadásaival kapcsolatos általános álláspontját, amely összességében több
mint 115 millió eurós csökkenést tartalmaz, abból adódóan, hogy a Tanács nem irányozza elő a költség
vetésben az 1,85 %-os fizetés- és nyugdíjkiigazítást, általános mértékben csökkenti az európai iskolákra
vonatkozó költségvetési sorokon rendelkezésre álló előirányzatokat – ellentétben a Parlament fiatalokkal,
oktatással és mobilitással kapcsolatos prioritásaival;
54.
hangsúlyozza, hogy bár ez a megszorító megközelítés rövidtávon megtakarításokat eredményezhet az
EU költségvetésének és a tagállamoknak, veszélybe sodorja uniós politikák és programok megvalósítását;
emellett hangsúlyozza, hogy az intézmények számára megfelelő forrásokat kell biztosítani feladataik ellátá
sához, különösen az EUMSz. hatálybalépését követően;

C 70 E/156

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010. október 20., szerda

55.
ezért általánosságban visszaállítja a Tanács által bevezetett csökkentéseket, és a Bíróság határozatho
zataláig tartalékba helyezi a fizetések 1,85 %-os kiigazításához kapcsolódó összegeket; úgy véli, hogy e
költség előirányozása helyes és körültekintő költségvetési gazdálkodás;
56.
visszaállítja a Bizottság költségvetési tervezetében szereplő javaslatot valamennyi fent említett csök
kentés tekintetében, kivéve a konferenciákra, ülésekre és bizottsági tevékenységekre rendelkezésre álló
előirányzatokat; úgy véli, hogy az európai iskolákkal kapcsolatos csökkentések elfogadhatatlanok; csodál
kozik azon, hogyan tudja a Tanács nagyobb pontossággal megbecsülni a bizottsági szolgálatok lehetséges
személyzeti létszámát, mint maga a Bizottság;
57.
kéri a Tanácstól az 1/2011. sz. módosító indítvány gyors elfogadását, annak érdekében, hogy az
Európai Külügyi Szolgálat 2011 legelején megfelelő forrásokkal rendelkezve elkezdhesse munkáját, azonban
úgy határoz, hogy az előirányzatokat tartalékba helyezi a Parlament illetékes szervei és a Bizottság alelnö
ke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője között a jelenlegi bizottsági és tanácsi struktúrák
összeolvasztásával felszabadult források felhasználására vonatkozó alelnöki/főképviselői prioritásokról foly
tatott további konzultáció függvényében;
58.
tartalékot képez egyes adminisztratív költségvetési sorok vonatkozásában, amíg a Bizottság egyedi
intézkedéseket vagy nyomon követést nem valósít meg, illetve javaslatokat nem terjeszt elő, illetve azzal a
céllal, hogy a Bizottságtól további információkat kapjon; e tartalékok egy részének felszabadítása érdekében
kéri különösen a biztosok magatartási kódexének felülvizsgálatát és annak szigorú alkalmazását a volt
képviselők nyugdíjainak fedezésére szolgáló pénzösszegek elosztásának módozatai tekintetében;

Ügynökségek
59.
általában elfogadja az ügynökségek költségvetési igényeire vonatkozó bizottsági becsléseket és eluta
sítja az EU decentralizált ügynökségeinek 2010-hez képesti költségvetésére vonatkozó tanácsi álláspont
alapjául szolgáló elveket, úgymint:
— a teljes kapacitáson működő ügynökségek esetében az emelés 1,5 %-ban való korlátozását,
— az új feladatokkal megbízott ügynökségek esetében az emelés 3 %-ban való korlátozását a kért állás
helyek csupán felének jóváhagyásával, valamint
— az új ügynökségeket illetően a bizottsági javaslat változtatások nélküli elfogadását.
60.
úgy gondolja ugyanakkor, hogy a díjbeszedést folytató ügynökségeknek nyújtott uniós támogatást
nem szabad a címzett bevételek összegével csökkenteni, azért, hogy ezen ügynökségek megfelelő költség
vetési rugalmassággal rendelkezzenek a beszedett díjak ingadozására tekintettel;
61.
továbbá úgy határoz, hogy – összhangban a Tanáccsal folytatott tárgyalások kimenetelének költség
vetési következményeire vonatkozóan rendelkezésre álló becslésekkel – növeli a három új pénzügyi felügye
leti hatóság 2011-es költségvetési előirányzatait, a 2008. évre vonatkozó mentesítési eljárás eredményének
függvényében tartalékot képez az Európai Rendőrakadémia számára, valamint a Parlament prioritásainak
megfelelően fokozza az Európai Képzési Alapítvány támogatását, továbbá növeli a Halászati Ellenőrző
Hivatal költségvetési előirányzatait annak érdekében, hogy az teljesíteni tudja a nemzetközi vizeken rá
háruló ellenőrzési kötelezettségeket;

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések
62.
hangsúlyozza, hogy a korlátozott számban elfogadott kísérleti projekteket és előkészítő intézkedé
seket alaposan mérlegelték és kiértékelték, többek között a Bizottság hasznos és konstruktív, 2010. júliusi
első értékelését figyelembe véve, annak érdekében, hogy elkerüljék a jelenlegi európai uniós programok által
már lefedett intézkedések megkettőzését; emlékeztet arra, hogy a kísérleti projektek és az előkészítő intéz
kedések célja a politikai prioritások kialakítása és olyan új kezdeményezések bevezetése, amelyek az EU
jövőbeli tevékenységeit és programjait képezhetik;
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I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz
Általános keret
63.
emlékeztet arra, hogy az intézményeknek a hatékony és eredményes gazdálkodás alapján kell költ
ségvetéseiket elkészíteniük, és – figyelembe véve a jelenlegi gazdasági válság hatásait – törekedniük kell a
források hatékony felhasználására, ami lehetővé teszi számukra, hogy a Lisszaboni Szerződés szerinti köte
lezettségeik végrehajtása mellett ahol csak lehetséges, keressék a megtakarítási lehetőségeket;

64.
felhívja a figyelmet a Bizottság által a fizetések kiigazítása tekintetében a Bíróság elé vitt, jelenleg is
folyamatban lévő ügyre, és úgy határoz, hogy az elővigyázatos költségvetési tervezés elvét követve tartalékba
helyezi a fizetések 1,85 %-os kiigazítását illetően a Bizottságnak kedvező esetleges bírósági határozat 2011es költségvetési következményeit fedező előirányzatokat;

65.
megállapítja, hogy a Tanács csökkentette a Horvátországgal kapcsolatos előirányzatokat, mivel az
ország csatlakozásának időpontját illetően a Bizottságétól eltérő munkahipotézisből indult ki; úgy határoz,
hogy a Bizottság megközelítését követi, mivel jelenleg nincs olyan új tényező, amely indokolná a változást;

66.
az egyes intézmények kérelmeinek értékelését követően úgy határoz, hogy visszaállítja az intézmé
nyek költségvetésében a Tanács által eszközölt csökkentések egy részét, azokban az esetekben, amikor egy
intézmény adott kérelme teljesen indokoltnak tekinthető;

67.
hangsúlyozza, hogy az, hogy a Tanács eddig nem tudott álláspontot kialakítani az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottságra és a Régiók Bizottságára vonatkozó, 2/2010. sz. költségvetés-módosítást illetően,
nem hagy más lehetőséget, mint azt, hogy e költségvetés-módosításról is a 2011-es költségvetés megvitatása
során tárgyaljanak;

1. szakasz – Európai Parlament
Általános keret
68.
hangsúlyozza, hogy 2010 márciusában és áprilisában két előzetes egyeztető ülés keretében tárgya
lásokra került sor, és hogy a költségvetési tervezet megalkotásának szakaszában számos kérdésben egyér
telmű eredmények születtek; üdvözli, hogy e tárgyalások a jó és építő szándék szellemében zajlottak;
üdvözli, hogy az Elnökség által 2010 szeptemberében elfogadott módosító indítvány nincs jelentős hatással
a tervezetre;

69.
tudatában van annak, hogy nehéz ám megnyugtató egyensúlyt kell teremteni a Parlament Lisszaboni
Szerződésben előírt feladatai – a források növelését megkövetelő – teljes körű ellátásának igénye és a
pénzügyi válság idején alkalmazandó szilárd költségvetési elvek és korlátozások között; ezért részletesen
áttekintette a különböző költségvetési sorokat, és néhány esetben kiigazította a tervezetben szereplő
előirányzatokat;

70.
hangsúlyozza, hogy költségvetésének teljes összege 1 700 349 283 euró, ami a többéves pénzügyi
keret 5. fejezete (igazgatási kiadások) 20,21 %-ának felel meg, azaz összhangban áll korábbi állásfoglalása
ival, melyek értelmében a kiadásoknak a 20 %-os határ körül kell mozogniuk;

71.
ezzel összefüggésben kiemeli, hogy ez az összeg tükrözi hatásköreinek Lisszaboni Szerződés szerinti
jelentős bővülését és az ebből adódó személyzeti és egyéb forrásigényeket;

72.
megállapítja, hogy a költségvetési hatóság által meghatározott végleges összeg a költségvetési terve
zethez képest nettó 6 198 071 euró, az Elnökséggel való egyeztetést megelőző eredeti költségvetési javas
lathoz képest pedig 25 029 014 euró csökkentést jelent;
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73.
továbbra is fenntartja álláspontját, mely szerint – különösképpen a gazdasági válság idején – költ
ségvetési politikájának mindenképpen központi eleme az, hogy ahol lehet, megtakarítási lehetőségeket
találjon, és folyamatosan törekedjen a meglévő források átszervezésére és átcsoportosítására;

Humánerőforrás
74.
megjegyzi, hogy Elnökségének a Költségvetési Bizottság által is elfogadott javaslatának megfelelően
nagy hangsúlyt fektetnek a képviselők közvetett támogatására, olyan területek egyértelmű megerősítésén
keresztül, mint például a Parlament kutatási és politikaelemzői kapacitása, a könyvtári szolgáltatások, a
tematikus osztályok és ehhez kapcsolódó területek; emlékeztet arra, hogy mindez kiegészíti a Parlament
új és erősebb szerepének létrejöttét követően a 2010-es költségvetésben és az 1/2010. sz. költségvetésmódosításban már megerősített, közvetlen támogatással kapcsolatos intézkedéseket;
75.
emlékeztet a Parlament 2011-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatairól szóló,
2010. május 18-i állásfoglalására (1) és az ahhoz mellékelt létszámtervre; ezennel úgy határoz, hogy néhány
kiigazítást tesz az alábbi bekezdésekben leírtaknak megfelelően;
76.
emlékeztet azon határozatára, melynek értelmében e folyamat keretében a könyvtári szolgáltatásokat
2011-ben 15 új álláshellyel megerősíti, és a 13 szerződéses álláshelyet állandó álláshelyekké alakítja; úgy
határoz, hogy ezen álláshelyek közül 8 vonatkozásában csökkenti az előirányzatokat azzal a céllal, hogy a
munkaerő-felvétel fokozatosan, két éves időszakra elnyúlóan történjen;
77.
úgy határozott, hogy az „egyéb területekhez” kapcsolódó 30 álláshelyre (6 AD5 és 24 AST1)
vonatkozó előirányzatok a tartalékban maradnak a kért további információk beérkezéséig;
78.
úgy határoz, hogy a módosító indítvány javaslatának megfelelően jóváhagyja az akkreditációs szol
gálat internalizálását, és ezért a létszámtervben 16 új álláshelyet hoz létre (1 AD5 és 15 AST1), valamint
rendelkezésre bocsátja a megfelelő előirányzatokat;
79.
a módosító indítványnak megfelelően az alábbi, a költségvetés szempontjából semleges intézkedé
seket hagyja jóvá:
— 5 jelenleg ideiglenes álláshely (T) állandó álláshellyé (P) alakítása (1 AD9T-t 1 AD5P-vé, 1 AD8T-t 1
AD5P-vé, 1 AD5T-t 1 AD5P-vé, valamint 2 AST3T-t 2 AST1P-vé),
— két ideiglenes AD11-es álláshely átsorolása AD12-essé,
— 15 AST álláshely (5 AST10, 5 AST6 és 5 AST5) átalakítása 15 AD5-ös álláshellyé;
80.
a C1/2010. sz. átcsoportosításra vonatkozó döntéssel összhangban felszabadította a Horvátországgal
kapcsolatosan tartalékba helyezett 3 millió eurós összegeket; valamint szerződéses alkalmazottak felvétele
érdekében átcsoportosította ezen előirányzatokat;

A képviselők közvetlen támogatása
81.
az asszisztensi juttatásokról az 1/2010. sz. költségvetés-módosítással összefüggésben folytatott
előzetes részletes vitáját, valamint a juttatások emelésének második részletével kapcsolatos, 2011-re vonat
kozó elnökségi javaslatot követően úgy határoz, hogy ezek az előirányzatok tartalékban maradnak; tudo
másul veszi az igazgatási szervektől kapott válaszokat, azonban azokat a jelenlegi fázisban nem tartja
meggyőzőnek a további növelések indokolásához; ismételten tájékoztatást kér, amint azt a 2011-es költ
ségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló 2010. március 25-i állásfoglalásában (2) megszavazta;
(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0171.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0087.

2012.3.8.

2012.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70 E/159
2010. október 20., szerda

82.
elutasítja az Elnökség arra irányuló kérelmét, hogy a quaestorok asszisztenseit AST4-esből AST8-as
kategóriába sorolják át;

Épületekkel kapcsolatos politika
83.
módosította a 2008. számú költségvetési sor elnevezését, annak érdekében, hogy növelje az átlátha
tóságot a különböző építési projektekkel kapcsolatban;
84.
kéri, hogy rendszeresen tájékoztassák a nagy költségvetési következményekkel járó építési projektek –
például a KAD épület bővítése – új fejleményeiről, és várja az ezzel egyidejű lehetséges brüsszeli építési
projektek költségvetésre gyakorolt hatásával kapcsolatos válaszokat;

Kommunikációs és tájékoztatási politika
85.
tudomásul veszi a tudásmenedzsment-rendszer helyzetével kapcsolatos választ, a projekt jelenlegi
szakaszában azonban még nem mérhető fel, hogy teljesülnek-e az elvárások; hangsúlyozza, hogy e rendszer
megvalósítására vonatkozóan ütemtervre van szükség; megismétli az iránymutatásokról szóló állásfoglalá
sában szereplő azon kérését, hogy e rendszer az interneten keresztül legyen könnyen elérhető az európai
polgárok számára; tájékoztatást kér azzal kapcsolatban, hogy miként lehet megtakarításokat eszközölni a
tudásmenedzsment-rendszer megvalósítását követően;
86.
megjegyzi, hogy számos képviselő érdeklődött az informatikai mobilitási projekt tartalmáról és hely
zetéről, ami mélyebb elemzést és vitát követelhet meg; úgy határozott, hogy egyelőre tartalékba helyezi a
projekttel kapcsolatos előirányzatokat, hogy lehetőség nyíljon vitákra és elemzésekre;
87.
kéri, hogy továbbra is tájékoztassák a parlamenti web-tv-vel kapcsolatos fejleményekről, és úgy
határoz, hogy 1 millió eurót tartalékba helyez;

A környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek
88.
ismételten hangsúlyozza, hogy támogatja a konkrét kezdeményezések és intézkedések hatékony
bevezetését a repülőgépeknél és a gépkocsiknál kevésbé szennyező közlekedési eszközök (tömegközlekedés,
kerékpár) fokozottabb és jobb kihasználása érdekében, ami lehetséges jövőbeni megtakarítások beazonosí
táshoz is hozzájárulhat, például a járművekre vonatkozó költségvetési soron;
89.
ugyanezen szellemben hangsúlyozza, hogy további intézkedéseket kell hozni az erőforrás-haté
konyság javítása érdekében mind költségvetési, mind környezetvédelmi értelemben;
90.
elégedett azzal, hogy összesen 4 millió eurós további megtakarításokat lehet elérni a képviselők
utazási költségeire és az energiafogyasztásra vonatkozó költségvetési sorokon;

Többéves projektek és egyéb kiadási tételek
91.
az Európai Történelem Háza tekintetében úgy határoz, hogy a további tanulmányok elkészítésére kért
2,5 millió eurót a tartalékba helyezi; megjegyzi, hogy az építész javaslatainak értékeléséig továbbra sem áll
rendelkezésre a projekt összköltségeire vonatkozó áttekintés; utal egyúttal a Parlament különböző állásfog
lalásaiban például a más intézményekkel és lehetséges partnerekkel való együttműködést illetően feltett,
egyelőre megválaszolatlan kérdésekre;
92.
úgy határoz, hogy kiigazítja több további költségvetési tétel előirányzatait, és tartalékokat hoz létre
azon költségvetési tételek tekintetében, amelyek esetében nehéz előre jelezni az előirányzatokra vonatkozó
pontos igényeket, és az év során további szükségletek támadhatnak, vagy ellenkezőleg, megtakarítások
keletkezhetnek;
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93.
emlékeztet arra, hogy a költségvetési javaslat elkészítésének szakaszában, valamint a Költségvetési
Bizottság és az Elnökség közötti egyeztetési eljárás során az Elnökség határozata nyomán bevezetendő,
tisztségviselőknek járó juttatás finanszírozására szánt kezdeti 1,2 millió eurós összeget 400 000 euróra
csökkentették; továbbá emlékeztet arra, hogy a beosztási pótlékkal kapcsolatos kiadások csak az e költ
ségeket teljes mértékben igazoló dokumentumok bemutatását követően téríthetők vissza; rámutat, hogy a
2010-es pénzügyi évhez viszonyított többi növekedés főként az új protokollajándékok protokollszolgálatok
számára történő beszerzését érinti; úgy véli, hogy ha ezeket a készleteket ebben az évben feltöltik, az ehhez
a költségvetési tételhez tartozó kiadásokat a következő években valószínűleg csökkenteni lehet; hangsú
lyozza, hogy – különösen a gazdasági válság idején – elővigyázatos költségvetési tervezésre van szükség a
Parlament munkahelyszínei közötti és egyéb kiküldetésekre irányuló kérelmek tekintetében, valamint a
lehető legnagyobb önmegtartóztatás szükségeltetik a reprezentációs költségek vonatkozásában; ezért
melegen üdvözölné, ha ezek a kiadások az év során az eredeti előrejelzésekben szereplő igényekhez képest
csökkennének;

IV. szakasz — Bíróság
94.
úgy határoz, hogy a 39 kért új álláshelyből létrehoz 29-et, főként az ügyszám és így a munkateher
nagymértékű emelkedésére tekintettel, amelynek következtében további jogász-nyelvészekre és fordítókra
van szükség (az álláshelyekből 24 ehhez kapcsolódik), és néhány egyéb indokolt emelés merül fel;
95.
megjegyzi, hogy olvasata során a Tanács úgy csökkentette e sor előirányzatait, hogy az nem tükrözi
megfelelően a Bíróság által az állások betöltöttsége tekintetében 2009-ben és 2010 első felében elért magas
arányt; ezért úgy határozott, hogy a Tanács által bevezetett 3 %-os csökkentést (amely az általános csök
kentés 2,5 %-ról 5,5 %-ra emelésének felel meg) 1 %-ra kell mérsékelni annak érdekében, hogy ki lehessen
elégíteni a létszámtervben szereplő szükséges igényeket, valamint hogy a Bíróság megfelelően el tudja látni
feladatait;
96.
kompromisszumos álláspontot foglal el a támogatási kiadások egyes sorai kapcsán, és a Tanácsnál
több ám a költségvetési tervezetnél kevesebb előirányzatot hagy jóvá; kivételt tesz egyes informatikai
kiadások esetében, ahol egy külső ellenőrzés ajánlásait követve a teljes összeg két soron szerepel;

V. szakasz - Számvevőszék
97.
megállapítja, hogy a Tanács csak kis mértékben igazította ki a Számvevőszék költségvetési tervezetét,
és hogy az így kapott összegek általánosságban elfogadhatóak; megállapítja, hogy az utóbbi két évben
létrehozott 32 új könyvvizsgálói álláshelyet követően az önmegtartóztatás jegyében további személyzet
iránti igényt nem nyújtottak be, holott eredetileg ezt tervezték;
98.
üdvözli a Számvevőszék adminisztrációs támogatási költségek csökkentése és belső költségvetési
ellenőrzések végrehajtása iránt mutatott módszeres elkötelezettségét; mélyrehatóbban meg szeretné vizsgálni,
hogyan hasznosíthatná a többi intézmény a Számvevőszék e téren megszerzett szakértelmét;

VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
99.
úgy határoz, hogy kompromisszumos megoldást ajánl a Lisszaboni Szerződés következményeként
kért új álláshelyek tekintetében, követve a spanyol elnökség által a nyár folyamán tett javaslatot (amely 11 új
álláshelyre vonatkozott a kibővült hatáskörök és a megnőtt munkateher kezelése érdekében), az alábbiak
szerint: 6 AD5, 3 ideiglenes AD9 és 2 AST3;
100.
megjegyzi, hogy ezen álláshelyek célja többek között a bizottság kapacitásának fellendítése a
konzultáció, a programozás és a civil társadalommal való kapcsolattartás terén, és hogy a bizottság eredeti
kérését és a Tanács költségvetési tervezetét figyelembe véve az álláshelyek elfogadható kompromisszumos
megoldást jelentenek;
101.
figyelembe véve a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányát és a bizottság e témával kapcsolatos
véleményét, úgy határoz, hogy a Tanács által javasolt 5,5 %-os csökkentés helyett 4,5 %-os csökkentést
alkalmaz a fizetések tekintetében, annak érdekében, hogy ne akadályozza a szabad álláshelyek hatékony
betöltését;
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102.
hangsúlyozza, hogy haladéktalanul végre kell hajtani a bizottság azon elvi döntését, amelynek
értelmében a tényleges költségek alapján téríti vissza a tagjai utazási költségeit, és eltörli a jelenleg alkal
mazható átalányalapú visszatérítést; üdvözli ezt az elvi döntést, biztosítja a rendszer megváltoztatásával
kapcsolatos előirányzatokat, és a jövőben nyomon követi ezt a kérdést;
103.
a támogatási kiadásokra vonatkozó különböző költségvetési sorok tekintetében a Tanács által
javasoltakhoz képest kevés emeléssel ért egyet, ami a költségvetési tervezethez viszonyítva így is megtaka
rítást jelent;
VII. szakasz – Régiók Bizottsága
104.
úgy határoz, hogy kompromisszumos megoldást ajánl a Lisszaboni Szerződés következményeként
kért új álláshelyek tekintetében, követve a spanyol elnökség által a nyár folyamán tett javaslatot (amely 18 új
álláshelyre vonatkozott a kibővült hatáskörök és a megnőtt munkateher kezelése érdekében), az alábbiak
szerint: 2 AD9, 5 AD7, 7 AD5, 2 AST3 és 2 AST1;
105.
megjegyzi, hogy ezen álláshelyek célja többek között a bizottság kapacitásának fellendítése a szub
szidiaritás, a területi kohézió, a hatástanulmányok, a konzultációk és a kibővített régiók közötti tevékeny
ségek terén;
106.
a bizottság érveinek meghallgatása után úgy határoz, hogy 5 %-os általános csökkentési arányt vezet
be az alkalmazotti létszám és a szabad álláshelyek tekintetében;
107.
a támogatási kiadások egyes sorai kapcsán kompromisszumos álláspontot foglal el a bizottság
kérései és a Tanács csökkentései tekintetében;
VIII. szakasz – Európai ombudsman
108.
úgy véli, hogy ezen intézmény költségvetési tervezete nagyjából megfelelő, és hogy a Tanács csak
nagyon kevés változtatást eszközölt;
109.
hangsúlyozza azonban, hogy nem ért egyet a Tanáccsal az ideiglenes álláshely létrehozása ügyében,
amelynek nincs költségvetési hatása, mivel a vonatkozó költséget jelenleg szerződéseken keresztül fizetik ki,
ezért jóváhagyja az álláshely létrehozását;
IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos
110.
figyelembe véve az intézmény meglévő és a Lisszaboni Szerződés szerinti új kötelezettségeiből
együttesen adódó munkaterhét – mely utóbbiak vonatkozásában az adatvédelmet érintő jogalkotással
kapcsolatban több konzultációra kerül sor –, úgy határozott, hogy 2011-ben létrehoz két új álláshelyet
(1 AD6 és 1 AD9);
111.
megszorító megközelítést alkalmaz a többi soron kért emelések tekintetében, és arra kéri a biztost,
hogy ezen igényeket belsőleg, a meglévő költségvetési keretek között kezelje;
*
*

*

112.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
többi érintett intézménynek és szervnek.
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A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonsá
gának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések ***I
P7_TA(2010)0373
Az Európai Parlament 2010. október 20-i jogalkotási állásfoglalása a várandós, a gyermekágyas vagy
szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző
intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2008)0637 – C6-0340/2008 –
2008/0193(COD))
(2012/C 70 E/26)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak
(COM(2008)0637),

az

Európai

Parlamenthez

és

a

Tanácshoz

intézett

javaslatára

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 137. cikkének (2) bekezdésére és
141. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C60340/2008),
— tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali
eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági
közleményre (COM(2009)0665),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 153. cikkének
(2) bekezdésére és 157. cikkének (3) bekezdésére,
— tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. május 13-i véleményére (1),
— a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,
— tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,
— tekintettel eljárási szabályzata 37., 55. és 175. cikkére,
— tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság első jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság véleményére (A6-0267/2009),
— tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság második jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság véleményére (A7-0032/2010),
1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.
felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 277., 2009.11.17., 102. o.
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P7_TC1-COD(2008)0193
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 20-án került elfogadásra a
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi
irányelv módosításáról, valamint a munkavállalókat a munka és a családi élet
összeegyeztethetőségében segítő intézkedések bevezetéséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 153. cikke (2) és 157. cikke
(3) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
a Régiók Bizottságával való konzultációt követően,
rendes jogalkotási eljárás keretében (2),
mivel:
(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 153. cikke előírja, hogy az EUMSz.
151. cikkében foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében az Unió támogatja és kiegészíti a
tagállamok tevékenységeit a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében a
munkakörnyezet javítására irányuló, valamint a férfiak és nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét és
az egyenlő munkahelyi bánásmód biztosítását célzó intézkedések terén.

(2)

Az EUMSz 157. cikke előírja, hogy az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárásnak
megfelelően és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően intézkedéseket
fogad el annak érdekében, hogy biztosítsa a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő
bánásmód elvének alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén.

(3)

Mivel ez az irányelv nem kizárólag a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munka
helyi biztonságát és egészségvédelmét érinti, hanem az egyenlő bánásmódra vonatkozó kérdéseket is –
mint például az ugyanabba a munkakörbe, vagy a szülési szabadság előtti munkakörhöz hasonló
munkakörbe való visszatérés jogát, az elbocsátásra vonatkozó előírásokat és a munkavállalói jogokat,
illetve a szabadság idejére járó megfelelőbb pénzügyi juttatásokat –, ezért az EUMSz. 153. és
157. cikke közösen alkotják ezen irányelv jogalapját.

(4)

A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unió alapelve. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának
21. és 23. cikke tilt minden, nemek alapján történő megkülönböztetést, és minden területen megköve
teli a nők és férfiak közötti egyenlőség biztosítását, beleértve a munka és a családi élet összeegyez
tetését is.

(5)

Az Európai Unióról szerződés 3. cikke értelmében ezen egyenlőség előmozdítása az Unió egyik
legfontosabb feladata. Hasonlóképpen, az EUMSz. 8. cikke szerint a Közösségnek minden tevékenysége
során törekednie kell az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a nők és férfiak közötti egyen
lőség előmozdítására.

(6)

A Bíróság a C-506/06. számú, Mayr kontra Flöckner ügyben 2008. február 26-án hozott ítéleté
ben (3) a Bíróság úgy foglalt állást, hogy nemi alapon történő közvetlen megkülönböztetés áll fenn
abban az esetben, ha egy női munkavállalót in vitro megtermékenyítést szolgáló kezeléshez kapcso
lódó hiányzása miatt hátrányos helyzetbe hoznak.

(1) HL C 277., 2009.11.17., 102. o.
(2) Az Európai Parlament 2010. október 20-i álláspontja.
(3) EBHT 2008 I-01017.
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(7)

A szülési szabadságon lévő nő arra való jogosultságát, hogy a szülési szabadság lejárta után
visszatérjen munkahelyére vagy annak megfelelő munkakörbe, a férfiak és nők közötti esélyegyen
lőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósí
tásáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 15. cikke
rögzíti.

(8)

A 92/85/EGK tanácsi irányelv (2) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munka
helyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedéseket hajt végre.

(9)

A 2002. március 15–16-i barcelonai Európai Tanács azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy a
tagállamoknak fel kell számolniuk a nők munkaerő-piaci részvételét akadályozó tényezőket, és
2010-ig létre kell hozniuk olyan intézményeket, amelyek befogadják a 3 év és az iskolaköteles
életkor közötti gyermekek legalább 90 %-át és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek legalább 33 %-át,
továbbá hogy az ilyen korú gyerekeknek városon és vidéken egyforma esélyt kell teremteni az ilyen
intézményekbe való bejutáshoz.

(10) Az Egészségügyi Világszervezet2002. április 16-i átfogó stratégiája az újszülöttek és a gyermekek
táplálásáról – a 55. Egészségügyi Világközgyűlés 55.25. számú állásfoglalásának támogatásával
–megállapítja, hogy a gyermek életének első hat hónapjában a kizárólagos szoptatás garantálja az
optimális növekedést és fejlődést. Az állásfoglalás alapján a tagállamoknak ösztönözniük kell az
ilyen célú szabadság biztosítását.
(11) A Bizottság 2006. március 1-i „A nők és a férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv 20062010” című közleménye hat fő célkitűzéseinek egyike a munka, a magán- és a családi élet össze
egyeztethetőségének javítása. Ezzel összefüggésben a Bizottság felülvizsgálta a nemek közötti egyen
lőségre vonatkozó hatályos jogszabályokat annak érdekében, hogy szükség esetén aktualizálja azokat.
A Bizottság továbbá bejelentette, hogy a nemek közötti egyenlőség szabályozásának javítása érdekében
„felülvizsgálja a nemek közötti egyenlőségről szóló hatályos uniós jogszabályokat, amelyek nem
kerültek be a 2005-ben átdolgozott jogszabályok közé annak érdekében, hogy azokat adott esetben
naprakésszé tegye, korszerűsítse és átdolgozza”. A 92/85/EGK irányelv nem került be az átdolgozott
jogszabályok közé.
(12) Megújított szociális menetrend: Lehetőségek, hozzáférés és szolidaritás a XXI. századi Európában című,
2008. július 2-i közleményében a Bizottság megerősítette a munka és a magánélet közötti össze
egyeztethetőség javításának szükségességét.
(13) Minden szülőnek joga van gyermekét gondozni.
(14) Az irányelv szülési szabadságra vonatkozó rendelkezései nem ütközhetnek a tagállamok által
megállapított, a szülői szabadságra vonatkozó szabályozásokkal, és az irányelv nem alkalmazható
e szabályok sérelmére. A szülési, apasági és a szülői szabadság kiegészítik egymást, és a kettő
együtt még jobban elősegítheti a munka és a családi élet összeegyeztethetőségét.
(15) A gyermeket örökbe fogadó munkavállalónak ugyanolyan jogokat kell biztosítani, mint a biológiai
szülőnek, és szülési szabadságot is azonos feltételek mellett kell számára biztosítani.
(16) A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók sebezhetősége szükségessé teszi számukra,
hogy jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve után kiadott, legalább 20 hetes folyamatos szülési
szabadságra; ezenfelül legalább hathetes kötelező szülési szabadságot kell számukra biztosítani a
szülést követően.
(17) A fogyatékkal élő gyermekek gondozása a dolgozó anyák számára külön kihívást jelent, amit a
társadalomnak el kell ismernie. A fogyatékkal élő gyermekek dolgozó anyáinak fokozott sebezhe
tősége kiegészítő szülési szabadságot tesz szükségessé, amelynek minimális időtartamát ezen irány
elvben rögzíteni kell.
(1) HL L 204., 2006.7.26., 23. o.
(2) HL L 348., 1992.11.28., 1. o.

2012.3.8.

2012.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70 E/165
2010. október 20., szerda

(18) Annak érdekében, hogy a nemzeti szinten rendelkezésre álló, családdal kapcsolatos szabadság ezen
irányelv értelmében szülési szabadságnak számítson, időtartamának meg kell haladnia az UNICE, a
CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló, 1996. június 3-i
96/34/EK tanácsi irányelvben (1) előírtakat; időtartama alatt az ezen irányelv rendelkezéseinek
megfelelő szintű jövedelmet kell biztosítani; továbbá az elbocsátás, az előző munkakörrel megegyező
vagy annak megfelelő munkakörbe való visszatérés és a megkülönböztetés tekintetében alkalmazni
kell rá az ezen irányelvben megállapított garanciákat.
(19) A Bíróság – az egyenlő bánásmód elvével nem ütköző jogként – következetesen elismerte a nők
terhesség alatti és utáni fizikai állapota védelmének jogosságát. Továbbá következetesen úgy döntött,
hogy a nőkkel szembeni, a terhességgel vagy anyasággal kapcsolatos hátrányos bánásmód közvetlen
nemi megkülönböztetésnek minősül.
(20) Az egyenlő bánásmód elvével összhangban a Bíróság továbbá elismerte a nők munkavállalói jogainak
védelmét, mindenekelőtt arra vonatkozóan, hogy jogosultak legyenek arra, hogy visszatérjenek munka
helyükre vagy egy azzal azonos munkakörbe olyan feltételek mellett, amelyek számukra nem kedve
zőtlenebbek, valamint hogy minden, a munkafeltételekben bekövetkezett javulás, amelyre távollétük
alatt jogosultak lettek volna, rájuk is vonatkozzon.
(21) Az „annak megfelelő” munkakör meghatározásnak a korábbi munkakörrel megegyező tartalmat
kell takarnia mind a jövedelmet, mind pedig az elvégzendő feladatokat illetően, illetve ha ez nem
lehetséges, a munkavállaló képzettségének és fizetésének megfelelő, hasonló munkakört.
(22) Tekintettel az Unió demográfiai tendenciáira, fontos, hogy a születési arány növelését olyan egyedi
jogszabályokkal és intézkedésekkel ösztönözzék, amelyek révén hatékonyabban egyeztethető össze a
munka, a magánélet és a családi élet.
(23) A nőket következésképpen védeni kell a várandósság vagy a szülési szabadság okán történő
megkülönböztetéstől, és gondoskodni kell megfelelő jogi védelmükről a tisztességes munkafeltéte
lekhez való jog és a családi élet és a munka összeegyeztethetőségének érvényesülése érdekében.
(24) A Tanács és a Tanácsban ülésező foglalkoztatási és szociálpolitikai miniszterek a nőknek és férfi
aknak a családi életben és a munkában való kiegyensúlyozott részvételéről szóló, 2000. június 29-i
állásfoglalása (2) a tagállamokat annak megfontolására ösztönzi, hogy jogrendszereik biztosítsanak
a dolgozó férfiaknak egyéni és nem átruházható apasági szabadságot, a foglalkoztatottsághoz
fűződő jogaik fenntartása mellett.
(25) Annak támogatása érdekében, hogy a munkavállalók a munkát és a családi életet összehangolhas
sák, fontos, hogy a munkavállalók hosszabb szülési és apasági szabadságot kapjanak, a 12 hóna
posnál fiatalabb gyermek örökbefogadásának esetét is beleértve. A 12 hónaposnál fiatalabb gyer
meket örökbe fogadó munkavállalónak ugyanolyan jogokat kell biztosítani, mint a biológiai szülő
nek, valamint szülési és apasági szabadságot is azonos feltételek mellett kell számára biztosítani.
(26) Annak támogatása érdekében, hogy a munkavállalók a munkát és a családi életet összehangolhas
sák, valamint a férfiak és nők közötti tényleges esélyegyenlőség megvalósulásához elengedhetetlen,
hogy a férfiak jogosultak legyenek a fizetett apasági szabadságra a szülési szabadságéhoz hasonló
feltételek mellett – kivéve annak hossza tekintetében –, oly módon, hogy a szükséges feltételeket
fokozatosan lehessen megteremteni. Ezeket a jogokat az élettársaknak is meg kell adni. A
tagállamok ösztönzést kapnak annak megfontolására, hogy jogrendszereik biztosítsanak a dolgozó
férfiaknak egyéni és nem átruházható apasági szabadságot, a foglalkoztatottsághoz fűződő jogaik
fenntartása mellett.
(27) Az Unióban tapasztalható elöregedési jelenségre és a Bizottság „Európa demográfiai jövője: ková
csoljunk lehetőséget a kihívásból” című, 2006. október 12-i közleményére való tekintettel minden
erőfeszítést meg kell tenni az anyaság és apaság hatékony védelmének biztosítására.
(1) HL L 145., 1996.6.19., 4. o.
(2) HL C 218., 2000.7.31., 5. o.
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(28) A Bizottságnak „A demográfiai változások kihívása:, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái”
című zöld könyve arra a tényre hivatkozik, hogy a tagállamokban olyannyira alacsony a termé
kenységi arány, hogy nem biztosítja a lakosságszám fenntartását. Intézkedéseket kell hozni a
munkahelyi körülmények javítására a munkavállalók érdekében a terhesség idejére, illetve a terhes
séget megelőző és az azt követő időszakra egyaránt. Javallott tehát követni azon országok bevált
gyakorlatait, amelyekben a termékenységi ráta magas, miközben a nők fenntarthatják munkaerőpiaci jelenlétüket.
(29) A nők és férfiak munkahelyi életben való kiegyensúlyozott részvételéről, valamint a növekedéshez és
a társadalmi kohézióhoz való kiegyensúlyozott hozzájárulásáról 2007 decemberében tartott Foglal
koztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) következtetéseiben
elismeri, hogy a munkahelyi, illetve a családi és magánélet összeegyeztetése alapvetően fontos a
férfiak és nők közötti esélyegyenlőség munkaerő-piaci biztosításához.
(30) Ez az irányelv nem sérti a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) átdolgozott, a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód
elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végre
hajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvet.
(31) Biztosítani kell a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók biztonság- és egészségvé
delmét és nem szabad, hogy ez ellentétben álljon a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmódról szóló
irányelvekben megfogalmazott elvekkel.
(32) A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók hatékony védelmének javítása érdekében a
bizonyítási teherrel kapcsolatos szabályokat ki kell igazítani azokban az esetekben, amelyekben való
színűsíthető az ezen irányelvben biztosított jogok megsértése. E jogok hatékony gyakorlása érdekében
a bizonyítási teher az alperesre hárul, amennyiben a jogsértésre bizonyítékok vannak.
(33) A szülési szabadsággal kapcsolatos rendelkezések hatástalanok lennének a munkaszerződéssel
kapcsolatos minden jog védelme, illetve a teljes díjazáshoz és az annak megfelelő ellátáshoz való
jogosultság fenntartása nélkül.
(34) Az egyenlő bánásmód elvének hatékony megvalósítása megköveteli az áldozattá válás elleni megfelelő
jogi védelmet.
(35) A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk az irányelvből
adódó kötelezettségek megsértése esetére.
(36) A tagállamoknak nemzeti jogrendszerük keretében meg kell hozniuk azokat az intézkedéseket,
amelyekkel valódi és hatékony kártérítés, illetve jóvátétel biztosítható – a tagállamok által megfele
lőnek ítélt módon – az ezen irányelvben foglalt kötelezettségek megsértése következtében a munka
vállalót ért kárért oly módon, hogy az visszatartó erejű, hatékony és az elszenvedett kárral arányos
mértékű legyen.
(37) A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ezen irányelv által a jogsértések ellen biztosított védelem
fokozható lenne, ha az egyes tagállamokban az egyenlőséggel foglalkozó testület, illetve testületek
hatásköre kiterjedne a kérdéskörbe tartozó problémák vizsgálatára, a lehetséges megoldások mérlege
lésére és az áldozatoknak biztosított gyakorlati segítségnyújtásra. Ennek az irányelvnek ezért erre
vonatkozó rendelkezést is kell tartalmaznia.
(38) A hátrányos megkülönbözetés áldozatai számára biztosítani kell a jogi védelem megfelelő eszközeit.
A védelem hatékonyabb szintjének biztosításához az egyesületeket, szervezeteket és egyéb jogi
személyeket fel kell jogosítani arra, hogy – a tagállamok által megfelelőnek ítélt módon – részt
vehessenek az eljárásokban az áldozat nevében vagy érdekében, a bíróság előtti képviseletre és
védelemre vonatkozó eljárás nemzeti szabályainak sérelme nélkül.
(1) HL L 269., 2002.10.5., 15. o.
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(39) A tagállamoknak arra kell ösztönözniük a szociális partnereket, hogy aktívan járuljanak hozzá az
érdekeltek jobb tájékoztatásához és a megfelelőbb megoldások kialakításához. Az ezekkel a testü
letekkel való párbeszéd ösztönzése által a tagállamok több visszajelzést kaphatnak, valamint jobban
áttekinthetik ezen irányelv gyakorlati megvalósítását és a felmerülő problémákat, ami a hátrányos
megkülönböztetés felszámolását segíti elő.
(40) Ez az irányelv minimumkövetelményeket állapít meg, megadván a tagállamok számára azt a lehető
séget, hogy kedvezőbb rendelkezéseket vezessenek be vagy tartsanak fenn. Ennek az irányelvnek a
végrehajtása nem szolgálhat az egyes tagállamokban már fennálló helyzethez képest történő vissza
lépés igazolására, különösen azon nemzeti jogszabályokra vonatkozóan, amelyek a szülői és szülési
szabadság összevonásával az anyáknak legalább 20 hét szabadságot biztosítanak a gyermekszülés
előtt és/vagy után, és e szabadság alatt ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő szintű jövedelmet
garantálnak.
(41) A tagállamoknak ösztönözniük kell a szociális partnerek közötti, illetve a nem kormányzati szer
vezetekkel folytatott párbeszédet annak érdekében, hogy felismerhessék a diszkrimináció különféle
formáit, és küzdhessenek azok ellen.
(42) Mivel a meghozandó intézkedések célkitűzései – nevezetesen a várandós, a gyermekágyas vagy szop
tató munkavállalók minimális védelmi szintjének és az egyenlő bánásmód elve hatékony végrehajtá
sának javítása – a védelmi szintek között mutatkozó eltérések miatt tagállami szinten nem valósíthatók
meg megfelelő mértékben, és ezért uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket
fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével
összhangban. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi
túl a megállapított célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 92/85/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:
1. a 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a)
Ezen irányelv továbbá azt hivatott elősegíteni, hogy a várandós vagy gyermekágyas munka
vállalók könnyebben maradhassanak a munkaerőpiacon, illetve könnyebben térjenek oda vissza, és
munkahelyi életüket könnyebben össze tudják egyeztetni családi és magánéletükkel.”;
2. a 2. cikk helyébe a következő lép:
„2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározások alkalmazandók:
a) »várandós munkavállaló«: minden várandós, bármilyen típusú szerződéssel alkalmazott munka
vállaló, beleértve a háztartási alkalmazottakat is, aki munkáltatóját a nemzeti jogszabályoknak
és/vagy gyakorlatnak megfelelően tájékoztatja állapotáról;
b) »gyermekágyas munkavállaló«: minden olyan, bármilyen típusú szerződéssel alkalmazott munka
vállaló, beleértve a háztartási alkalmazottakat is, aki a nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlat
szerint gyermekágyas anyának minősül, és aki állapotáról a nemzeti jogszabályoknak és/vagy
gyakorlatnak megfelelően tájékoztatja munkáltatóját; ezen irányelv alkalmazásában a kifejezés a
gyermeket a közelmúltban örökbe fogadó munkavállalót is magában foglalja;
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c) »szoptató munkavállaló«: minden olyan, bármilyen típusú szerződéssel alkalmazott munkavállaló,
beleértve a háztartási alkalmazottakat is, aki a nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint
szoptató anyának minősül, és aki állapotáról ezeknek a jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak
megfelelően tájékoztatja munkáltatóját.”;
3. a 3. cikk helyébe a következő lép:
„3. cikk
Iránymutatások
(1)
A Bizottság a tagállamokkal konzultálva és a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészség
védelmi tanácsadó bizottság segítségével iránymutatásokat dolgoz ki a dolgozó férfiak és nők repro
duktív egészsége és a 2. cikk szerinti munkavállalók biztonsága és egészsége szempontjából veszé
lyesnek tekintett vegyi, fizikai és biológiai anyagok és ipari eljárások értékeléséről. Ezen iránymuta
tásokat legalább ötévenként felülvizsgálatnak vetik alá, és 2012-től kezdődően legalább ötévente
frissítik.
Az első albekezdésben említett iránymutatások vonatkoznak a 2. cikkben meghatározott munkavál
lalók által végzett munkával kapcsolatos mozgásra, testtartásra, mentális és fizikai fáradtságra,
illetve a fizikai és mentális stressz egyéb fajtáira.
(2)
Az (1) bekezdésben említett iránymutatások célja, hogy alapul szolgáljanak a 4. cikk (1)
bekezdésében említett értékeléshez.
E célból a tagállamok ezen iránymutatásokról tájékoztatják munkáltatóikat, férfi és női munkavál
lalóikat, és/vagy azok képviselőit, valamint a szociális partnereket.”;
4. a 4. cikk helyébe a következő lép:
„4. cikk
Értékelés, tájékoztatás és konzultáció
(1)
A kockázatok 89/391/EGK irányelvnek megfelelő értékeléséhez a munkáltató értékelést nyújt
be a férfi és női munkavállalók reproduktív egészségét veszélyeztető kockázatokról is. A munkáltató
értékelést készít az I. mellékletben nem kimerítően felsorolt anyagoknak, eljárásoknak vagy munka
körülményeknek való kitettség különleges kockázatát valószínűleg magában foglaló tevékenységek
esetében a 2. cikkben meghatározott munkavállalók és a 2. cikkben említett helyzetek valamelyike
által vélhetően érintett munkavállalók expozíciójának jellegéről, mértékéről és időtartamáról az
érintett vállalkozásban, illetve telephelyen, közvetlenül vagy a 89/391/EGK irányelv 7. cikkében
említett védő és megelőző szolgáltatások igénybevételével, annak érdekében, hogy:
— felmérje az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott munkavállalók és az ezen irányelv
2. cikkében említett helyzetek valamelyike által vélhetően érintett munkavállalók biztonságát
vagy egészségét veszélyeztető kockázatokat, valamint azok terhességre vagy szoptatásra gyakorolt
esetleges következményeit,
— eldöntse, hogy milyen intézkedéseket kell hoznia.
(2)
A 89/391/EGK irányelv 10. cikkének sérelme nélkül, az ezen irányelv 2. cikkében meghatá
rozott munkavállalókat és a vállalkozásnál, illetve telephelyen az ezen irányelv 2. cikkében említett
helyzetek valamelyike által vélhetően érintett munkavállalókat és/vagy képviselőiket, valamint az
érintett szociális partnereket tájékoztatni kell az (1) bekezdésben említett értékelés eredményeiről,
illetve a munkahelyi egészségvédelem és biztonság érdekében meghozandó minden intézkedésről.
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(3)
Meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a munkavállalók és/vagy az
érintett vállalatnál vagy intézménynél megbízott képviselőik ellenőrizni tudják ezen irányelv alkal
mazását, illetve alkalmazásában közreműködhessenek, különös tekintettel a munkáltató által
meghozott, az (1) bekezdésben említett intézkedésekre, az ezen intézkedések meghozatala tekintetében
a munkáltatóra háruló felelősség sérelme nélkül.
(4)
Az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó kérdésekről a munkavállalókkal és/vagy azok
képviselőivel folytatott konzultáció, illetve a megoldások keresésébe való bevonásuk a 89/391/EGK
irányelv 11. cikkének megfelelően történik.”;
5. az 5. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
Ha az ilyen munkavállaló munkafeltételeinek, illetve munkaidejének módosítása technikai
vagy más objektív okból nem valósítható meg, a munkáltató megteszi a szükséges intézkedéseket
e munkavállaló más munkakörbe helyezése érdekében.
(3)
Ha az ilyen munkavállaló más munkakörbe helyezése technikai, illetve más objektív okból nem
valósítható meg, az érintett munkavállalónak a nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak
megfelelően szabadságot kell biztosítani a biztonságának vagy egészségének védelméhez szükséges
teljes időszakra.”;
6. a 6. cikk a következő ponttal egészül ki:
„3. a várandós munkavállalók továbbá nem emelhetnek és szállíthatnak súlyos tárgyakat, valamint
nem végezhetnek veszélyes, kimerítő és egészségre ártalmas munkát.”;
7. a 7. cikk helyébe a következő lép:
„7. cikk
Éjszakai munka és túlóra
(1)
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. cikkben
meghatározott munkavállalók ne legyenek kötelezhetők éjszakai munkát végezni és túlórázni:
a) a gyermek várható születési idejét megelőző 10 hét alatt;
b) a terhesség fennmaradó idejében, amennyiben azt az anya vagy a magzat egészsége megköveteli;
c) a teljes szoptatási időszak alatt.
(2)
Az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek a nemzeti jogszabályokkal és/vagy nemzeti
gyakorlattal összhangban magukban kell foglalniuk az alábbi lehetőségeket:
a) összeegyeztethető nappali munkaidőre való átállás; vagy
b) ahol ilyen átállás technikailag és/vagy objektív okokból nem megvalósítható, szabadság kivétele
vagy a szülési szabadság meghosszabbítása.
(3)
Azoknak a munkavállalóknak, akik mentesülni szeretnének az éjszakai munkavégzés alól, a
tagállamokban meghatározott szabályokkal összhangban értesíteniük kell munkáltatójukat, és az (1)
bekezdés b) pontjában említett esetekben orvosi igazolást kell benyújtaniuk.
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(4)
Egyedülálló szülők és súlyos fogyatékkal élő gyermekek szülei esetében az (1) bekezdésben
említett időszakok a tagállamok által meghatározott eljárásokkal összhangban meghosszabbítha
tók.”;
8. a 8. cikk helyébe a következő lép:
„8. cikk
Szülési szabadság
(1)
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 2. cikkben
meghatározott munkavállalók jogosultak legyenek legalább 20 hetes folyamatos szülési szabadságra,
amely a gyermekszülés előtt, illetve után vehető igénybe.
(2)
Az (1) bekezdésben említett időszak utolsó négy hetének tekintetében a nemzeti szinten
rendelkezésre álló, családi okokból kiadható szabadság ezen irányelv alkalmazásában szülési szabad
ságnak tekinthető, amennyiben teljes körű, az ezen irányelvben előírt védelmi szintnek megfelelő
szintű védelmet biztosít a 2. cikkben meghatározott munkavállalók számára. Ebben az esetben a
megadott szabadság teljes hosszának meg kell haladnia az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a
szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló, 1996. június 3-i 96/34/EK tanácsi irány
elvben (*) biztosított szülői szabadság időtartamát.
A szülési szabadság utolsó 4 hetére fizetett bér nem lehet kevesebb, mint a 11. cikk (5) bekezdésében
említett juttatás, vagy pedig a szülési szabadság 20 hetére fizetett bér átlaga lehet, amelynek az
utolsó havi fizetés vagy a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megállapított havi átlagfizetés
legalább 75 %-ának kell lennie, a nemzeti jogszabályok szerint meghatározott esetleges felső határ
összeg függvényében. A tagállamok megállapíthatják, hogy a havi átlagfizetés mely időszak alapján
kerüljön kiszámításra.
Amennyiben egy tagállam legalább 18 hétre biztosít szülői szabadságot, ez a tagállam hozhat olyan
döntést, hogy az utolsó két hetet a nemzeti szinten meghatározott apasági szabadsággal biztosítja,
ugyanolyan fizetéssel.
(3)
Az (1) bekezdésben megállapított szülési szabadságba beletartozik legalább 6 hét kötelező, teljes
fizetéssel járó szülési szabadság, amelyet a gyermek születése után kell kiadni, a szülés előtt kötelező
szabadságot előíró, meglévő nemzeti jogszabályok sérelme nélkül. A hathetes kötelező szülési
szabadság minden munkavállaló nőre érvényes, függetlenül attól, hogy a szülés előtt hány napot
dolgozott. A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy a 2. cikkben meghatározott munkavállalók szabadon dönthessenek arról, hogy a szülési szabadság
nem kötelező részét a gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e igénybe venni, a szülés előtt kiveendő
szabadság időtartamát meghatározó meglévő nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlatok sérelme
nélkül.
(4)
Az érintett tagállam jogszabályaival összhangban ez az időszak a szülők megegyezése és
kérése alapján megosztható az apával.
(5)
Az anya és a gyermek egészségének védelme érdekében a tagállamok megteszik a szükséges
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállalók kényszer nélkül, szabadon dönt
hessenek arról, hogy a szülési szabadságnak a gyermek születését megelőző, nem kötelező részét
igénybe kívánják-e venni vagy sem.
(6)
A munkavállalónak jeleznie kell a szülési szabadság nem kötelező részének általa választott
időtartamát legkésőbb az ilyen jellegű szabadság megkezdése előtt egy hónappal.
(7)
Ikrek születése esetén a szülési szabadság (3) bekezdésben említett kötelező része minden
további gyermek után a nemzeti jogszabályoknak megfelelően növekszik.
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(8)
A szülési szabadság szülés előtti része a szülés várható és tényleges időpontja közötti időtar
tammal meghosszabbodik anélkül, hogy a jog szerint járó fennmaradó szabadság ezáltal lerövidülne.
(9)
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy koraszülés, a gyermek
születését követő kórházi kezelése, a fogyatékkal született gyermekek, a fogyatékkal élő anya vagy az
ikerszülés esetén teljes fizetéssel járó kiegészítő szabadságot biztosítsanak. A kiegészítő szabadság
időtartamának részarányosnak kell lennie és meg kell felelnie az anya és a gyermek/gyermekek külön
leges igényeinek. A szülési szabadság teljes idejét fogyatékos gyermek születése esetén a születés után
legalább nyolchetes időtartamra meg lehet hosszabbítani, halvaszületés esetén pedig a tagállamok
egy hathetes kiegészítő szabadságot is biztosítanak.
(10)
A tagállamok biztosítják, hogy a terhességhez vagy a szüléshez kapcsolódó betegség, illetve
komplikációk esetén a szülés előtt négy héttel vagy korábban igénybe vett betegszabadság által nem
rövidül meg a szülési szabadság ideje.
(11)
A tagállamok a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek segítése érdekében speciális munkahelyi
körülmények biztosítása révén védik az anyák és apák jogait.
(12)
A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a szülés utáni
depressziót súlyos betegségként ismerjék el, valamint támogatják azokat a kampányokat, amelyek
a szülés utáni depresszióval kapcsolatos pontos tájékoztatást segítik elő, és segítik legyőzni a beteg
séggel kapcsolatosan még mindig tapasztalható előítéleteket és esetleges megbélyegzést.
___________
(*) HL L 145., 1996.6.19., 4. o.”;

9. az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:
„8a. cikk
Apasági szabadság
(1)
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok a
munkavállalók, akiknek élettársa a közelmúltban szült, jogosultak legyenek fizetett és másra át nem
ruházható, legalább kéthetes, egybefüggő, a szülési szabadsághoz – hosszától eltekintve – hasonló
feltételek mellett kiadandó szabadságra, amelyet a házastárs vagy élettárs szülése után a szülési
szabadság ideje alatt kötelezően ki kell venni.
Határozottan ösztönözzük azokat a tagállamokat, amelyek még nem vezettek be fizetett és másra át
nem ruházható, a szülési szabadság időtartama alatt legalább kéthetes egybefüggő időszakra köte
lezően kiveendő, a házastárs vagy élettárs szülése után járó, a szülési szabadsághoz – hosszától
eltekintve – hasonló feltételek mellett kiadandó szabadságot, hogy ezt tegyék meg annak érdekében,
hogy előmozdítsák a két szülő egyenlő arányú részvételét a családi élethez fűződő jogok és kötelezett
ségek kiegyensúlyozásában.
(2)
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok a
munkavállalók, akiknek élettársa a közelmúltban szült, az anya halála vagy cselekvőképtelenné
válása esetén különleges szabadságot kapjanak, beleértve a szülési szabadság fel nem használt részét
is.
8b. cikk
Örökbefogadási szabadság
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ezen irányelv szülési
és apasági szabadságra vonatkozó rendelkezései 12 hónaposnál fiatalabb gyermek örökbefogadása
esetén is alkalmazandóak legyenek.”;
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10. a 10. cikk helyébe a következő lép:
„10. cikk
Az elbocsátás tilalma
Annak biztosítása érdekében, hogy a 2. cikkben meghatározott munkavállalók gyakorolhassák az e cikk
által is elismert egészség- és biztonságvédelmi jogaikat, a következő rendelkezések vannak érvényben:
1. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. cikkben meghatá
rozott munkavállalóknak a terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) bekezdésében említett szülési
szabadság végét követő legalább hat hónapig történő elbocsátását és az elbocsátására irányuló
mindennemű előkészületet, kivéve a munkavállaló állapotával összefüggésbe nem hozott, a nemzeti
jogszabályok, illetve gyakorlat által megengedett különleges eseteket, amennyiben adott esetben az
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.
2. Ha a 2. cikkben meghatározott munkavállalót az 1. pontban említett időszak alatt elbocsátják, a
munkáltató köteles az elbocsátás megfelelően megalapozott indokait írásban megadni. ▐
3. A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 2. cikkben meghatározott
munkavállalókat megvédjék az 1. és a 2. pont értelmében jogszerűtlen elbocsátás következményeitől.
4. A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket a várandós nők elleni megkülönböztetés
munkaerő-piaci gyakorlatának megtiltása érdekében azáltal, hogy a munkaerő-toborzás terén
egyenlő feltételeket teremtenek számukra az olyan esetekre, amikor az adott álláshely minden
feltételének megfelelnek.
5. Ha egy nőt terhességgel vagy szülési szabadsággal kapcsolatban az ezen irányelv 8. cikke értelmében
kevésbé kedvező bánásmódban részesítenek, akkor az a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és
egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló,
2006. július 5-i 2006/54/EK irányelv (*) értelmében hátrányos megkülönböztetésnek minősül.
6. A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a munka
vállalók apasági szabadságuk vagy élettársuk szülése után járó szabadságuk időtartama alatt
ugyanúgy részesüljenek a 2. cikkben meghatározott munkavállalók számára az 1. pont által
biztosított elbocsátás elleni védelemben.
7. A tagállamokat ösztönözni kell, hogy hozzanak intézkedéseket annak biztosítására, hogy a
munkavállalók az elbocsátástól való teljes védelem mellett és legfeljebb egyéves időtartamra
választhassák a részmunkaidős munkarendet, és ennek elteltével teljes mértékben jogosultak
legyenek a teljes munkaidős munkarendhez és fizetéshez visszatérni.
___________
(*) HL L 204., 2006.7.26., 23. o.”;

11. a 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„11. cikk
A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok
Annak biztosítása érdekében, hogy a 2. cikkben meghatározott munkavállalók – az e cikkben
elismert – egészség- és biztonságvédelmi jogaikat gyakorolhassák, rendelkezni kell arról, hogy:
1. biztosítsák az 5., 6. és 7. cikkben említett esetekben a 2. cikkben meghatározott munkaválla
lóknak a munkaviszonyhoz kapcsolódó jogait, köztük a munkabér védelmét, illetve az azzal
egyenértékű ellátáshoz való jogosultságukat, a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak
megfelelően;
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2. azok a 2. cikkben meghatározott munkavállaló, akit munkáltatójuk kizár a munkából azért, mert
a munkáltató által bemutatott orvosi igazolás nélkül a munkavállalót munkaképtelennek tekinti,
saját kezdeményezésére orvoshoz fordulhat. Amennyiben az orvos megállapítja, hogy a munka
vállaló munkaképes, a munkáltatónak vagy tovább kell foglalkoztatnia a korábbi formában a
munkavállalót, vagy a munkavállaló a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott szülési szabadság
kezdetéig teljes munkabérükkel megegyező összegű fizetésre jogosult;
3. a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük, amelyek biztosítják a várandós munka
vállalók biztonságának és egészségének megóvását, ideértve többek között az ergonomikus felté
telek kialakítását, a munkaidővel (beleértve az éjszakai munkát és a munkakör megváltoztatá
sát) és a munka intenzitásával kapcsolatos feltételeket, valamint a különleges fertőző anya
gokkal és az ionsugárzással szembeni védelem fokozását;
4. a 8. cikkben említett esetben biztosítsák az alábbiakat:
a) a 2. cikkben meghatározott munkavállalók munkaviszonyhoz kapcsolódó, az alábbi b)
pontban említetteken kívüli jogait;
b) a 2. cikkben meghatározott munkavállalók munkabérének védelmét, illetve az azzal egyen
értékű ellátáshoz való jogosultságát;
c) a szülési szabadságon lévő munkavállalók arra vonatkozó joga, hogy adott esetben automa
tikusan részesüljenek minden fizetésemelésből, anélkül, hogy átmenetileg meg kellene szakí
taniuk a szülési szabadságukat annak érdekében, hogy a fizetésemelés rájuk is vonatkozzon;
d) a 2. cikkben meghatározott munkavállalók azon jogát, hogy visszatérjenek munkahelyükre vagy
egy annak megfelelő munkakörbe olyan feltételek mellett, amelyek számukra nem kedvezőtle
nebbek, a szülési szabadságot megelőző fizetéssel, szakmai kategóriával és feladatokkal,
valamint hogy minden, a munkafeltételekben bekövetkezett javulás, amelyre távollétük alatt
jogosultak lettek volna, rájuk is vonatkozzon; továbbá a termelési folyamat átalakításából
vagy alapos átszervezéséből adódó kivételes helyzetekben mindig garantálni kell a munka
vállaló nő számára a lehetőséget, hogy megvitassa a munkáltatóval, hogy milyen hatással
lehetnek ezek a változtatások a saját szakmai, és közvetve a saját személyi helyzetére;
e) a 2. cikkben meghatározott munkavállalók számára a karrier-előmeneteli lehetőségek folya
matos képzés, valamint szakmai és kiegészítő oktatás révén biztosított fenntartása előmene
teli kilátásaik konszolidálása céljából;
f) a szülési szabadság ideje nem érintheti hátrányosan a munkavállaló nyugdíjellátáshoz való
jogait, és bele kell számítani a nyugdíjellátásra jogosító foglalkoztatási időbe, továbbá a
szülési szabadságot igénybe vevő munkavállalókat a nyugdíjellátás tekintetében semmiféle
hátrány nem érheti.”;
5. a (4) bekezdés b) pontjában említett juttatás akkor tekinthető egyenértékűnek, ha
munkavállaló legutolsó havi fizetésével vagy a havi fizetések átlagával egyenértékű
biztosít. A szülési szabadságon lévő munkavállalónak teljes fizetést kell folyósítani,
tásnak az utolsó havi fizetés, vagy a havi átlagfizetés 100 %-ának kell lennie. A
megállapíthatják, hogy a havi átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön kiszámításra;

legalább a
jövedelmet
és a jutta
tagállamok

6. a 2. cikkben meghatározott munkavállalók által kapott juttatás nem lehet alacsonyabb annál,
amit a 2. cikkben meghatározott munkavállaló tevékenységének egészségügyi okokból történő
megszakítása esetén kapna;
7. a tagállamok biztosítják a szülési szabadságon lévő munkavállalók arra vonatkozó jogát, hogy
adott esetben automatikusan részesüljenek minden fizetésemelésből, anélkül, hogy végig le
kellene tölteniük a szülési szabadságukat, mielőtt a fizetésemelés rájuk is vonatkozna;
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8. a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 2. cikkben
meghatározott munkavállalók a 8. cikkben meghatározott a szülési szabadság ideje alatt vagy arról
való visszatérésükkor munkaidejük és munkaidő-beosztásuk megváltoztatását kérhessék; a munkál
tatókat pedig kötelezik arra, hogy – figyelembe véve mind a munkáltató, mind a munkavállaló
igényeit – mérlegeljék e kérés teljesítésének lehetőségét;
9. a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ösztönözzék a
munkáltatókat arra, hogy szükség esetén és/vagy a munkavállaló kérésére, valamint a nemzeti
jogszabályokkal összhangban visszailleszkedési és szakképzési támogatást nyújtsanak azoknak a
női munkavállalóknak, akik a szülési szabadságot követően újra munkába állnak, és elősegítsék
a szociális partnerek közötti párbeszédet ezzel kapcsolatban;
10. a munkaadó biztosítja, hogy a várandós munkavállalók munkaidejének kialakításakor figye
lembe vegyék, hogy a munkavállalónak rendszeres és különleges orvosi vizsgálatokon kell
részt vennie;
11. a tagállamok arra ösztönzik a munkáltatókat, hogy alkalmazottaik 3 évesnél fiatalabb gyer
mekei számára biztosítsanak gyermekfelügyeleti lehetőségeket.”;
12. a szöveg a következő cikkekkel egészül ki:
„11a. cikk
Szoptatásra járó munkaidő-kedvezmény
(1)
A gyermekét szoptató anya a munkájával kapcsolatos előjogok elvesztése nélkül jogosult erre
a célra munkaidő-kedvezményt igénybe venni, amely két, egyenként egyórás időszakra oszlik, hacsak
más megállapodás nem született a munkáltatóval.
(2)
Ikrek születése esetén az (1) bekezdésben említett munkaidő-kedvezmény minden egyes
gyermek esetében további harminc perccel megnövekszik.
(3)
Részmunkaidő esetén az (1) bekezdésben említett munkaidő-kedvezmény a rendes munka
időhöz képest arányosan csökken, ugyanakkor nem lehet rövidebb harminc percnél.
(4)
A (3) bekezdésben említett esetben a munkaidő-kedvezményt egy óránál nem hosszabb
időszakra biztosítják, adott esetben pedig egy második, a fennmaradó időre jutó időszakra, hacsak
más megállapodás nem született a munkáltatóval.
11b. cikk
A hátrányos megkülönböztetés megelőzése és a nemek közötti egyenlőség biztosítása
A tagállamok, összhangban nemzeti hagyományaikkal és gyakorlatukkal, megfelelő intézkedéseket
hoznak a szociális partnerek közötti, megfelelő szintű párbeszéd előmozdítására abból a célból, hogy
hatékony intézkedésekkel lépjenek fel a várandós állapot, valamint a szülési vagy örökbefogadási
szabadság miatti hátrányos megkülönböztetés ellen.
A tagállamok kollektív szerződések vagy gyakorlatok útján arra ösztönzik a munkáltatókat, hogy
tegyenek hatékony intézkedéseket a várandós állapot, valamint a szülési vagy örökbefogadási
szabadság miatti hátrányos megkülönböztetés ellen.
A tagállamok ténylegesen figyelembe veszik a férfiak és nők közötti egyenlőség célkitűzését az ezen
irányelvben említett területekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, poli
tikák és fellépések kialakítása és végrehajtása során.”;
▐
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13. a szöveg a következő cikkekkel egészül ki:
„12a. cikk
Áldozattá válás
A tagállamok a nemzeti jogrendszerükbe olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy az egyéneket, ideértve a tanúkat, megvédjék a panaszra vagy az egyenlő bánásmód elvének
betartására indított eljárásra válaszként alkalmazott bármiféle hátrányos bánásmódtól vagy hátrányos
következményektől.
12b. cikk
Szankciók
A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések
megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges
intézkedést, hogy biztosítsák ezek alkalmazását. A szankció jelentheti az áldozat részére fizetendő
kártérítést, ▐ és hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie.
12c. cikk
Az egyenlőséggel foglalkozó szervek
A tagállamok biztosítják, hogy a 2006/54/EK irányelv 20. cikke értelmében kijelölt, egyenlőséggel
foglalkozó testületek – melyek feladata valamennyi személy nemi alapon történő megkülönböztetéstől
mentes, egyenlő bánásmódjának előmozdítása, vizsgálata, felügyelete és támogatása – hatáskörét kibő
vítsék az ezen irányelv hatálya alá tartozó kérdésekre, amennyiben ezek a kérdések elsősorban az
egyenlő bánásmódra, és nem pedig kizárólag a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkoz
nak.”.
2. cikk
(1)
A tagállamok bevezethetnek vagy fenntarthatnak olyan intézkedéseket, amelyek a munkavállalók
szempontjából az ebben az irányelvben meghatározottaknál kedvezőbbek.
(2)
A tagállamok a várandós vagy gyermekágyas munkavállalók védelme és biztonsága érdekében
megelőző és felügyeleti intézkedéseket fogadhatnak el.
(3)
Ennek az irányelvnek a végrehajtása semmilyen körülmények között sem adhat alapot a már meglévő
védelmi szint csökkentésére az ezen irányelv által szabályozott területeken.
(4)
Az ezen irányelvben meghatározott előírásokat bele kell foglalni a tagállamok kollektív munka
szerződéseinek szövegébe.
3. cikk
(1)
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb … (*) -ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét,
valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik
a Bizottságnak.
(2)
A tagállamok által elfogadott intézkedésekben hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihir
detésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(*) Két évvel ezen irányelv elfogadását követően.
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4. cikk
(1)
A tagállamok és az egyenlőséggel foglalkozó nemzeti szervek legkésőbb … (*)-ig, azt követően pedig
háromévenként tájékoztatják a Bizottságot minden olyan információról, amelyre a Bizottságnak szüksége
van ahhoz, hogy az ezen irányelvvel módosított 92/85/EGK irányelv végrehajtásáról jelentést készítsen az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(2)
A Bizottság jelentésében megfelelő módon figyelembe veszi a szociális partnerek és a jelentős nem
kormányzati szervezetek szempontjait. A nemek közti egyenlőség biztosítása elvének megfelelően ez a
jelentés többek között a hozott intézkedések nőkre és férfiakra gyakorolt hatásának felmérésére irányuló
hatásvizsgálatot is tartalmaz. Ezen kívül tartalmaz egy olyan hatástanulmányt is, amely a szülési
szabadság további meghosszabbításának és az apasági szabadság végrehajtásának uniós szinten kifejtett
társadalmi és gazdasági hatásait elemzi. A kapott információk tükrében ez a jelentés szükség esetén
magában foglalja az ezzel az irányelvvel módosított 92/85/EGK irányelv felülvizsgálatára és módosítására
vonatkozó javaslatokat.
5. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.
6. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
Kelt,

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

(*) Három évvel ezen irányelv elfogadását követően.

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés ***I
P7_TA(2010)0374
Az Európai Parlament 2010. október 20-i jogalkotási állásfoglalása a kereskedelmi ügyletekhez
kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))
(2012/C 70 E/27)
(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak
(COM(2009)0126),

az

Európai

Parlamenthez

és

a

Tanácshoz

intézett

javaslatára

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0044/2009),
— tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali
eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági
közleményre (COM(2009)0665),
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— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 114. cikkére,
— tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. december 17-i véleményére (1),
— tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november
28-i intézményközi megállapodásra (2),
— tekintettel eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Belső
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz intézett 2010. május 18-i levelére,
— tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. szeptember 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint
egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke
(4) bekezdésével összhangban,
— tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,
— tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság, valamint az Ipari,
Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0136/2010),
A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport
szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban és a tanácsadó munkacsoport véleményében akként
megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok válto
zatlanul hagyott rendelkezéseinek kodifikációja és e módosítások tekintetében a javaslat a meglévő
jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű kodifikációját tartalmazza;
1.
elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;
2.
felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
nemzeti parlamenteknek.
(1) HL C 255., 2010.9.22., 42. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

P7_TC1-COD(2009)0054
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 20-án került elfogadásra a
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló …/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
(Mivel a Parlament és a Tanács egyezségre jutott, a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, azaz a
7/2011/EU Euratom rendeletben foglaltakkal.)
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A Stabilitási Eszköz módosítása ***I
P7_TA(2010)0378
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a Stabilitási Eszköz létrehozásáról
szóló 1717/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))
(2012/C 70 E/28)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0195),
— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 179 cikke (1) bekezdésére és 181a.
cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C7-0042/2009),
— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalé
pésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című közlemé
nyére (COM(2009)0665),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, valamint
209 cikke (1) bekezdésére és 212. cikkére,
— tekintettel az Európai Bíróság 2008. május 20-i, a C-91/05. számú Bizottság kontra Tanács ügyben
hozott ítéletére, amely megsemmisíti a 2002/589/KKBP együttes fellépésnek az Európai Unió által az
ECOWAS-nak a könnyűfegyverekre vonatkozó moratórium keretében nyújtott hozzájárulására tekin
tettel történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 2-i 2004/833/KKBP tanácsi határozatot,
— tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,
— tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0066/2009),
1.

elfogadja az alábbiakban ismertetett első olvasatbeli álláspontját;

2.
felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamentek
nek.

2012.3.8.

HU

2012.3.8.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70 E/179
2010. október 21., csütörtök

P7_TC1-COD(2009)0058
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra a
Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló 1717/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 209. cikke (1) bekezdésére
és 212. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
rendes jogalkotási eljárás keretében (1),
mivel:
(1)

A Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletet (2) azzal a célkitűzéssel hozták létre, hogy lehetővé tegye a Közösség számára a
válsághelyzetben vagy kialakulóban lévő válsághelyzetben való összehangolt és integrált reagálást,
egyetlen, egyszerűsített döntéshozatali eljárást tartalmazó jogi eszköz felhasználásával.

(2)

Az 1717/2006/EK rendelet 25. cikke szerinti felülvizsgálat megállapítja, hogy helyénvaló a rendeletre
vonatkozóan bizonyos módosításokat javasolni.

(3)

Az 1717/2006/EK rendeletet összhangba kell hozni az Európai Közösségek Bíróságának 2008. május
20-i ítéletével (3), amelyben a Bíróság megállapította, hogy a kézi- és könnyűfegyverek elterjedése és
jogellenes használata, valamint az azokhoz való hozzáférés elleni küzdelmet célzó intézkedéseket a
Közösség végrehajthatja a fejlesztési politika keretében, így tehát az 1717/2006/EK rendelet keretében.

(4)

Az 1717/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésében foglalt célkitűzések elérése és az összhang javul
azáltal, hogy az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint a beszerzési vagy támogatási
szerződések odaítélésében való részvétel lehetősége általánosan nyitva áll – amint az már a 3. cikk
szerinti intézkedések esetében fennáll – azzal a céllal, hogy a válságra való reagáláshoz nyújtott
segítségre vonatkozó, a részvételről és a származási szabályokról szóló rendelkezéseket összhangba
hozzák a válságkezelési felkészültségre vonatkozó rendelkezésekkel.

(5)

A Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés
290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a több országra
kiterjedő stratégiai dokumentumok, a tematikus stratégiai dokumentumok és a többéves indikatív
programok tekintetében, mivel ezek kiegészítik az 1717/2006/EK rendeletet, és általánosan alkal
mazandóak. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előkészítő
munka során, többek között szakértői szinten.

(6)

Az 1717/2006/EK rendelet 24. cikke által az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében szereplő
intézkedésekre vonatkozóan meghatározott pénzügyi keretösszeg részaránya elégtelennek bizonyult, és
azt növelni kell. Az intézkedések számos területet lefednek, és a rendelkezésre álló szűk forrásokból –
még a többcélú programokkal is – csak néhányat lehet hatékonyan megvalósítani. Ahhoz azonban,
hogy hatékony fellépéseket lehessen kidolgozni a létfontosságú infrastruktúra, a közegészségügyi
kockázatok és a régiók közötti biztonsági fenyegetésekre adott globális válaszok területén, jelentősebb
intézkedésekre van szükség a valós hatás, a láthatóság és a hitelesség elérése érdekében. Emellett a
nemzeti és a regionális keretösszegeket kiegészítő régiók közötti fellépések kidolgozása megfelelő
szintű finanszírozást igényel ahhoz, hogy elérje a kritikus méretet. A pénzügyi keretösszegből az
1717/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében szereplő intézkedésekre maximálisan elkülönít
hető részt 7 %-ról 10 %-ra kell növelni annak érdekében, hogy az említett rendelet 4. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott célkitűzéseket teljesebb körben valósíthassák meg.

(1) Az Európai Parlament 2010. október 21-i álláspontja.
(2) HL L 327., 2006.11.24., 1. o.
(3) A C-91/05 sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2008., I-3651. o.).
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(7)

Mivel e rendelet céljait tagállami szinten nem lehet kielégítően megvalósítani, és annak léptéke miatt
uniós szinten jobban elérhetők, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt
szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányossági
elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(8)

Ezért az 1717/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1717/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. a 3. cikk (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„i) kézi- és könnyűfegyverek jogellenes használata és az azokhoz való hozzáférés elleni küzdelmet célzó
intézkedések támogatása az uniós együttműködési politikák és céljaik keretén belül; az ilyen támo
gatás magában foglalhatja a felügyeleti tevékenységeket, az áldozatoknak való segítségnyújtást, a
közvélemény tudatosságának növelését, valamint a jogi és igazgatási szakértelem és a bevált gyakor
latok fejlesztését.”;
2. a 4. cikk a következőképpen módosul:
a) az 1. pont a) alpontja első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép
„a) a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, valamint az illegális kereskedelem és
határátlépések hatékony ellenőrzésében részt vevő bűnüldözési, igazságügyi és polgári hatóságok
megerősítése, ideértve a tiltott ember-, kábítószer-, lőfegyver-, kézi- és könnyűfegyver-, valamint
robbanóanyag-kereskedelem elleni küzdelmet is.”;
b) a 3. pont első bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„c) a civil társadalom és a politikai részvétel fejlesztése és szervezése, beleértve a nők szerepének
megerősítését e folyamatokban, valamint a független, sokszínű és szakszerű média elősegíté
sére szolgáló intézkedések támogatását is.”;
c) a 3. pont a következő bekezdéssel egészül ki:
„Az e pont szerinti intézkedéseket adott esetben az európai uniós béketeremtő partnerség kere
tében lehet megvalósítani.”;
3. a 6. cikk (3) bekezdésének és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
A 20 000 000 EUR-t meghaladó költségű rendkívüli támogatási intézkedéseket a Bizottság
fogadja el az Európai Parlament és a Tanács véleményének figyelembevételével.
(4)
Az Unió külső együttműködési politikáinak hatékony végrehajtásához szükséges feltételek
megteremtése, illetve visszaállítása érdekében a Bizottság átmeneti intézkedési programokat fogadhat
el. Az átmeneti intézkedési programok a rendkívüli támogatási intézkedéseken alapulnak, amelyeket
a Bizottság fogad el az Európai Parlament és a Tanács véleményének figyelembevételével.”;
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4. a 7. cikk a következőképpen módosul:
a) (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
A több országra kiterjedő és tematikus stratégiai dokumentumokat és azok valamennyi
felülvizsgálatát vagy meghosszabbítását a Bizottság a 22. cikkben rögzített eljárással össz
hangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, és a 22a. és 22b. cikkben foglalt feltételeknek
megfelelően fogadja el. Ezek legfeljebb az e rendelet alkalmazási idejének megfelelő hosszúságú
kezdeti időszakra terjednek ki, és félidőben kerülnek felülvizsgálatra.”;
b) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(7)
A többéves indikatív programokat és azok valamennyi felülvizsgálatát vagy meghosz
szabbítását a Bizottság a 22. cikkben rögzített eljárással összhangban felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokkal, és a 22a. és 22b. cikkben foglalt feltételeknek megfelelően fogadja el. Ezeket
adott esetben az érintett partnerországokkal vagy -régiókkal folytatott konzultáció keretében kell
elkészíteni.”;
5. a 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Az éves cselekvési programokat, valamint azok felülvizsgálatait és meghosszabbítását a
Bizottság fogadja el az Európai Parlament és a Tanács véleményének figyelembevételével.”;
6. A 9. cikk (3) bekezdése és (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Az 5 000 000 EUR összeget meghaladó különleges intézkedéseket a Bizottság fogadja el az
Európai Parlament és a Tanács véleményének figyelembevételével.
(4)
A Bizottság egy hónapon belül tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az
5 000 000 EUR összegű vagy az ezen összeget meg nem haladó különleges intézkedések elfogadását
követően.”;
7. a 17. cikk (4) és (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(4)
A 6. cikkben említett rendkívüli támogatási intézkedések és átmeneti intézkedési programok,
valamint a 4. cikk 3. pontjában említett célok elérése érdekében elfogadott intézkedések esetében a
beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésében való részvétel lehetősége általánosan nyitva áll.
(5)
A 4. cikk 1. és 2. pontjában említett célok elérése érdekében elfogadott intézkedések esetében a
beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésében való részvétel lehetősége általánosan nyitva áll az
OECD által fejlődő vagy átmeneti szakaszban lévő országként meghatározott ország és minden más, az
érintett stratégia keretében szóba jöhető ország bármely természetes vagy jogi személye számára, és a
származási szabályoknak is ki kell terjedniük rájuk.”;
8. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„21. cikk
Értékelés
A Bizottság rendszeresen értékeli a programok és politikák eredményeit és hatékonyságát, hogy
ellenőrizze a célok megvalósítását és javaslatokat dolgozzon ki a jövőbeni műveletek javításához.
A Bizottság megvitatás céljára, tájékoztatásul tartalmas értékelő jelentéseket küld az Európai Parla
mentnek és a Tanácsnak. Az eredményeket visszajelzésként figyelembe veszik a program tervezésekor
és a források elosztásakor.”;
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9. a 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„22. cikk
Felhatalmazás
(1)
Az 7 cikk (3) és (7) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására
vonatkozó jogkört e rendelet alkalmazásának időtartamára a Bizottságra ruházzák.
(2)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően a Bizottság arról egyidejűleg értesíti
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3)
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására való feljogosítására a 22b. és
a 22c. cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.
22a. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk (3) és (7) bekezdé
sében említett felhatalmazást.
(2)
Annak az intézménynek, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza
kívánja-e vonni a felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy a végső határozat meghozatala előtt
ésszerű időn belül tájékoztassa a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás tárgyát
képező felhatalmazást, valamint a visszavonás indokait.
(3)
A visszavonásról szóló határozat megszünteti a benne meghatározott felhatalmazást. A hatá
rozat azonnal vagy a benne megállapított későbbi időpontban lép hatályba. Nem érinti a már
hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hiva
talos Lapjában teszik közzé.
22b. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogások
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi
aktussal szemben az értesítés időpontjától kezdődő két hónapos határidőn belül.
Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez a határidő két hónappal meghosszabbít
ható.
(2)
Amennyiben az (1) bekezdésben említett határidő lejártáig sem az Európai Parlament, sem a
Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió
Hivatalos Lapjában kihirdetik, és a meghirdetett napon hatályba lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus a fent említett határidő lejárta előtt is közzétehető az Európai
Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba is léphet, amennyiben az Európai Parlament és a Tanács
értesíti arról a Bizottságot, hogy egyiküknek sem áll szándékában kifogást emelni az aktussal
szemben.
(3)
Ha az Európai Parlament vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett határidőig kifogást emel
valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. A kifogást
emelő intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.”;
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10. A 24. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„24. cikk
Pénzügyi keretösszeg
Az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi keretösszeg a 2007 és 2013 közötti időszakra
2062 00 00 00 EUR. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóságnak kell engedélyeznie a pénzügyi
keret korlátain belül.
A 2007 és 2013 közti időszakban:
a) legfeljebb a pénzügyi keretösszeg 10 %-a különíthető el a 4. cikk 1. pontjában szereplő intézkedések
céljaira;
b) legfeljebb a pénzügyi keretösszeg 15 %-a különíthető el a 4. cikk 2. pontjában szereplő intézkedések
céljaira;
c) ▐ a pénzügyi keretösszeg legfeljebb 10 %-a különíthető el a 4. cikk 3. pontjában szereplő intéz
kedések céljaira, feltéve, hogy a vonatkozó összeg összhangban áll az EU béketeremtő partnerség
és belső források jelenlegi felülvizsgálatával.”.
2. cikk
Hatályba lépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt,

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze ***I
P7_TA(2010)0379
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a fejlesztési együttműködés
finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és
az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi
jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0194 – C7-0043/2009 –
2009/0060A(COD))
(2012/C 70 E/29)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0194),
— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 179. cikkének (1) bekezdésére és 181a.
cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0043/2009),

HU

C 70 E/184

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010. október 21., csütörtök

— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalé
pésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című közlemé
nyére (COM(2009)0665),
— tekinetettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésére és a 209. cikke (1)
bekezdésére és a 212. cikkére,
— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
— tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A70078/2009),
1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.
felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti
parlamenteknek.

P7_TC1-COD(2009)0060A
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra a
fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet ▐
módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 209. cikke (1) bekezdésére,
▐
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
rendes jogalkotási eljárás keretében (1),
mivel:
(1)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5)
(6 )
(7 )
(8 )

A közösségi külső támogatás hatékonyságának és átláthatóságának javítása céljából 2006-ban létre
hozták a támogatási intézkedések tervezésére és nyújtására vonatkozó keretet, amelyet az alábbi
jogszabályok alkotnak: egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július
17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (2), az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz
létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i
1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű
országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló,
2006. december 21-i 1934/2006/EK tanácsi rendelet (4), a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló,
2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5), a nukleáris biztonság
célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/Euratom
tanácsi rendelet (6), a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási
eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december
20-i 1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) és a fejlesztési együttműködés finan
szírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (8).
Az
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL

Európai Parlament 2010. október 21-i álláspontja.
L 210., 2006.7.31., 82. o.
L 310., 2006.11.9., 1. o.
L 405., 2006.12.30., 41. o.
L 327., 2006.11.24., 1. o.
L 81., 2007.3.22., 1. o.
L 386., 2006.12.29., 1. o.
L 378., 2006.12.27., 41. o.
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(2)

Az 1905/2006/EK rendelet végrehajtása során következetlenségek mutatkoztak az adókkal, vámokkal
és egyéb terhekkel kapcsolatos költségek uniós finanszírozással való támogathatóságának tilalmára
vonatkozó elv alóli kivételek tekintetében. Ezt figyelembe véve javaslat született az említett rendelet
vonatkozó rendelkezéseinek módosítására e rendeletnek a többi eszközzel való összehangolása érde
kében.

(3)

A Bizottságot fel kell jogosítani, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a földrajzi stratégiai dokumentu
mok, a többéves indikatív programok, valamint a tematikus programok stratégiai dokumentumai
tekintetében, mivel ezek kiegészítik az 1905/2006/EK rendeletet és általánosan alkalmazandóak.
Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előkészítő munka során,
többek között szakértői szinten.

(4)

E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl
a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(5)

Ezért az 1905/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1905/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A 17. cikk (2) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„A teljes összegnek a kedvezményezettek közötti elosztására vonatkozó további utasításokat a
Bizottság a 35. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén és a 35a. és 35b cikkekben
lefektetett feltételeknek megfelelően állapítja meg.”;
2. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„21. cikk
A stratégiai dokumentumok és a többéves indikatív programok elfogadása
A 19. és 20. cikkben említett stratégiai dokumentumokat és többéves indikatív programokat, valamint
azoknak a 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikk (1) bekezdésében említett felülvizsgálatait, továbbá
a 17. cikkben említett kísérő intézkedéseket a Bizottság a 35. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok révén és a 35a. és 35b cikkekben lefektetett feltételeknek megfelelően fogadja el.”;
3. A 22. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Az éves cselekvési programokat a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács véleményét
figyelembe véve fogadja el.”;
4. A 23. cikk (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Amennyiben az ilyen intézkedések költsége meghaladja a 10 millió eurót, a Bizottság az
Európai Parlament és a Tanács véleményét figyelembe véve fogadja el azokat. A 10 millió euró alatti
különleges intézkedések esetében a Bizottság a határozatának elfogadását követő egy hónapon belül
tájékoztató céllal megküldi az intézkedéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
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(4)
A különleges intézkedések módosításairól, mint például a technikai kiigazításokról, a végrehaj
tási időszak meghosszabbításáról, az előirányzatoknak az előirányzott költségvetésen belüli újraelosz
tásáról, vagy a költségvetésnek az eredeti költségvetés 20 %-át meg nem haladó összeggel történő
növeléséről vagy csökkentéséről, feltéve, hogy ezek a módosítások nem érintik a Bizottság határoza
tában meghatározott eredeti célkitűzéseket, egy hónapon belül tájékoztatják az Európai Parlamentet és
a Tanácsot.”;
5. A 25. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
Az uniós támogatás főszabályként nem használható fel a kedvezményezett országokban adók,
vámok vagy díjak megfizetésére.”;
6. A 33. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A Bizottság rendszeresen ellenőrzi és felülvizsgálja programjait, valamint – adott esetben
független külső értékelések útján – értékelést készít a földrajzi és tematikus politikák és programok
és az ágazati politikák végrehajtásának eredményeiről, valamint a programozás hatékonyságáról,
annak érdekében, hogy bizonyosságot szerezzen arról, hogy sikerült-e a célkitűzéseket elérni, és
hogy lehetőség adódjék ajánlások megfogalmazására a jövőbeni műveletek javítása céljából. Az
Európai Parlament, a nemzeti parlamentek vagy a Tanács független külső értékelésekre vonatkozó
javaslatait megfelelően figyelembe veszik. Különös figyelmet kell fordítani a szociális ágazatokra és a
millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében tett előrelépésre.
(2)
A Bizottság értékelő jelentéseit tájékoztató céllal megküldi az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak. Az eredmények visszacsatolásra kerülnek a programtervezésbe és a forráselosztásba.”;
7. A 34. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A Bizottság megvizsgálja az e rendelet alapján hozott intézkedések végrehajtásában elért
előrehaladást, és a támogatás végrehajtásáról és eredményeiről, valamint – lehetőség szerint – főbb
következményeiről és hatásairól éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezt a
jelentést a nemzeti parlamenteknek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók
Bizottságának is meg kell küldeni.”;
8. A 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„35. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)
Az Bizottság e rendelet alkalmazásának időtartamára felhatalmazást kap a 17. cikk (2) bekez
désében és a 21. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról egyidejűleg értesíti
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3)
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott
felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 35a. és 35b. cikk határozza meg.
35a. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 17. cikk (2) bekezdésében és
a 21. cikkben megállapított felhatalmazást.
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(2)
A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást
indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt, ésszerű határidőn belül igyekszik tájékoz
tatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról
és milyen lehetséges indokok alapján kíván határozni.
(3)
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A hatá
rozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti
a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
35b. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kifogásolása
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés napját követő két hónapos határidőn belül
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.
Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbít
ható.
(2)
Ha az (1) bekezdésben említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió
Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép.
Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván
kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a határidő letelte előtt ki lehet hirdetni az
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a határidő letelte előtt hatályba léphet.
(3)
Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus
ellen az (1) bekezdésben említett határidő lejárta előtt, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson
alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.”.
2. cikk
▐
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt,

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök
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A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási
eszközének létrehozása ***I
P7_TA(2010)0380
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a fejlesztési együttműködés
finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és
az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló
1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))
(2012/C 70 E/30)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0194),
— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 179. cikkének (1) bekezdésére és
181a. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C7-0158/2009),
— tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a
folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közle
ményre (COM(2009)0665),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, valamint
209. cikkének (1) bekezdésére és 212. cikkére,
— tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,
— tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0188/2010),

1.

elfogadja az alábbiakban ismertetett első olvasatbeli álláspontját;

2.
felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamentjek
nek.

P7_TC1-COD(2009)0060B
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra ▐ a
demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról
szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
elfogadására tekintettel
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 209. cikke (1) bekezdésére
és 212. cikkére,

2012.3.8.

HU

2012.3.8.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70 E/189
2010. október 21., csütörtök

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
rendes jogalkotási eljárás keretében (1),
mivel:
(1)

A közösségi külső támogatás hatékonyságának és átláthatóságának javítása céljából 2006-ban létre
hozták a támogatási intézkedések tervezésére és nyújtására vonatkozó keretet, amelyet az alábbi
jogszabályok alkotnak: egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július
17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (2), az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz
létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i
1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű
országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló,
2006. december 21-i 1934/2006/EK tanácsi rendelet (4), a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló,
2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5), a nukleáris biztonság
célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/Euratom
tanácsi rendelet (6), a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási
eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december
20-i 1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) és a fejlesztési együttműködés finan
szírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (8).

(2)

Az említett rendeletek végrehajtása során következetlenségek mutatkoztak az adókkal, vámokkal,
illetékekkel és az uniós finanszírozás egyéb adóterheivel kapcsolatos költségek támogathatóságának
tilalmára vonatkozó elv alóli kivétel tekintetében. Ezt figyelembe véve javaslat született ▐ az
1889/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek módosítására, hogy összehangolják azokat a
többi eszközzel.

(3) A Bizottságot fel kell jogosítani, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a stratégiai dokumentumok tekin
tetében, mivel az említett stratégiai dokumentumok kiegészítik az 1889/2006/EK rendeletet, és
alkalmazási körük általános. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során
megfelelő konzultációkat folytasson, beleértve a szakértői szintet is.
(4)

E rendelet az Európai Unióról szóló Szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl
a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
▐
Az 1889/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
A stratégiai dokumentumokat és azok módosítását vagy kiterjesztését a Bizottságnak a 17a.
cikkben megállapított eljárással összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell elfogadnia,
a 17a. és 17b. cikkben foglalt feltételeknek megfelelően.”;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5)
(6 )
(7 )
(8 )

Az
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL

Európai parlament 2010. október 21-i állásponjta.
L 210., 2006.7.31., 82. o.
L 310., 2006.11.9., 1. o.
L 405., 2006.12.30., 41. o.
L 327., 2006.11.24., 1. o.
L 81., 2007.3.22., 1. o.
L 386., 2006.12.29., 1. o.
L 378., 2006.12.27., 41. o.
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2. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Az éves cselekvési programokat és azok bármely módosítását vagy kiterjesztését a Bizottság
fogadja el, figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács véleményét.”;
3. A 7. cikk (3) és (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Amennyiben az ilyen intézkedések költsége eléri vagy meghaladja a 3 000 000 EUR összeget, a
Bizottság azokat az Európai Parlament és a Tanács véleményének figyelembevételével fogadja el.
(4)
A 3 000 000 EUR összeget el nem érő egyedi intézkedések vonatkozásában a Bizottság az
intézkedéseket a határozat elfogadásától számított 10 munkanapon belül tájékoztatás céljából
megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”;
4. A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A meghozott ad hoc intézkedésekről a Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parla
mentet és a Tanácsot.”;
5. A 13. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(6)
Az uniós támogatás elvben nem használható fel a kedvezményezett országban adók, vámok vagy
más költségek fizetésére.”;
6. A 16. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A Bizottság tájékoztatás céljából megküldi értékelési jelentéseit a 17. cikk (1) bekezdésében
említett bizottságnak és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az eredményeket tükrözni kell a
programtervezésben és a forráselosztásban.”;
7. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„17. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)
E rendelet alkalmazásának időszakára a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5. cikk (3)
bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
(2)
Mihelyt elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a Bizottság értesíti arról egyidejűleg
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört a 17a. és
17b. cikkben megállapított feltételek mellett gyakorolja.
17a. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikkben említett felhatal
mazást.
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(2)
Az az intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a felha
talmazást, törekednie kell a másik intézmény és a Bizottság tájékoztatására a végső határozat
meghozatala előtt ésszerű időn belül, megjelölve a visszavonás tárgyát képező átruházott hatáskört
és a visszavonás lehetséges indokait.
(3)
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az említett határozatban megjelölt felhatalmazást.
A határozat azonnal vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem
érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.
17b. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogások
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés időpontjától számított két hónapos határidőn
belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben.
Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez a határidő két hónappal meghosszabbodik.
(2)
Amennyiben az említett határidő lejártáig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki
kell hirdetni, és az az abban megjelölt napon hatályba lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktust az említett határidő lejárta előtt is ki lehet hirdetni az Európai
Unió Hivatalos Lapjában, és az hatályba is léphet, amennyiben az Európai Parlament és a Tanács
egyaránt értesítette a Bizottságot azon szándékáról, hogy nem emel kifogást.
(3)
Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel egy felhatalmazáson alapuló jogi
aktussal szemben, az nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény közli a felhatalmazáson alapuló
jogi aktussal szembeni kifogásának indokait.”.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt,

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

HU

C 70 E/192

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010. október 21., csütörtök

Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszköze ***I
P7_TA(2010)0381
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása az iparosodott és egyéb, magas
jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének
létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))
(2012/C 70 E/31)
(Együttdöntési eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0197),
— tekintettel az EK-Szerződés 181a. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C7-0101/2009),
— tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali
eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági
közleményre (COM(2009)0665),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 207. cikkének
(2) bekezdésére és 209. cikkének (1) bekezdésére,
— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési
Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0052/2010),

1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.
úgy véli, hogy a javaslat összeegyeztethető a 2007–2013-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret
tel; mindazonáltal emlékeztet arra, hogy a 2010–2013-as előirányzatokról a költségvetési hatóság dönt az
éves költségvetési eljárás keretében;
3.
felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;
4.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlament
jeinek.

2012.3.8.
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P7_TC1-COD(2009)0059
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra az
iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés
finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról
szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
[3. módosítás, eltérő utasítás hiányában]
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,
valamint 209. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
rendes jogalkotási eljárás keretében (1),
mivel:
(1)

A Közösség 2007 óta összhangba hozta a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létre
hozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értel
mében az Ázsiában, Közép-Ázsiában és Latin-Amerikában lévő fejlődő országokkal, valamint az
Irakkal, Iránnal, Jemennel és Dél-Afrikával folytatott földrajzi együttműködést (2).

(2)

Az 1905/2006/EK rendelet elsődleges és átfogó célkitűzése, hogy a millenniumi fejlesztési célok
megvalósítása révén felszámolja a szegénységet. Az említett rendelet által meghatározott, a fejlődő
országokat, területeket és régiókat érintő földrajzi programok kapcsán folytatott együttműködés alkal
mazási köre lényegében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási
Bizottsága (OECD/DAC) által meghatározott hivatalos fejlesztési támogatás kritériumainak (ODA-krité
riumok) teljesítésére irányuló intézkedések finanszírozására korlátozódik.

(3)

Az Unió érdeke, hogy tovább mélyítse az azon érintett fejlődő országokkal fenntartott kapcsolatait,
amelyek a többoldalú fórumokon és a globális kormányzásban fontos kétoldalú partnerek és szerep
lők, és amelyekkel az Uniónak közös stratégiai érdeke, hogy szerteágazó kapcsolatokat mozdítson elő,
különösen a gazdasági, kereskedelmi, akadémiai, üzleti és tudományos élet terén zajló kölcsönös
cserék területén. Ezért olyan pénzügyi eszközre van szüksége, amely lehetővé teszi az ilyen, az
ODA-kritériumok alapján hivatalos fejlesztési támogatásnak alapvetően nem minősülő intézkedések
finanszírozását, amelyek azonban döntő fontosságúak a kapcsolatok megerősítése szempontjából,
valamint jelentősen hozzájárulnak az érintett fejlődő országok előrelépéséhez és fejlődéséhez.

(4)

E célból a 2007. és 2008. évi költségvetési eljárás során négy előkészítő intézkedést hoztak létre az
ilyen jellegű megerősített együttműködésnek az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalma
zandó költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (3)
(a költségvetési rendelet) 49. cikke (6) bekezdése b) pontjának megfelelően való megkezdése érdeké
ben: kölcsönös cserék Indiával az üzleti és tudományos élet területén; kölcsönös cserék Kínával az
üzleti és tudományos élet területén; együttműködés a közepes jövedelmű ázsiai országokkal; valamint
együttműködés a közepes jövedelmű latin-amerikai országokkal. E cikk értelmében az előkészítő
intézkedéseket követő jogalkotási eljárást a harmadik pénzügyi év vége előtt be kell fejezni.

(5)

Az 1934/2006/EK tanácsi rendelet (4) célkitűzései és rendelkezései megfelelőek az 1905/2006/EK
rendelet hatálya alá tartozó országokkal folytatott ilyen jellegű megerősített együttműködéshez. E
célból az 1934/2006/EK rendelet földrajzi hatályát ki kell terjeszteni és pénzügyi keretösszeget kell
biztosítani az e fejlődő országokkal folytatott együttműködésre.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Az
HL
HL
HL

Európai Parlament 2010. október 21-i álláspontja.
L 378, 2006.12.27., 41. o.
L 248., 2002.9.16., 1. o.
L 405., 2006.12.30., 41. o.
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(6)

Az 1934/2006/EK rendelet területi hatályának kiterjesztése az érintett fejlődő országokat két
különböző, külső fellépésekre vonatkozó pénzügyi eszköz hatálya alá vonja. Biztosítani kell, hogy
a két pénzügyi eszköz egymástól szigorúan elkülönüljön. Az ODA-kritériumoknak megfelelő intéz
kedéseket az 1905/2006/EK rendelet keretében finanszírozzák, míg az 1934/2006/EK rendelet csak
azon intézkedésekre alkalmazandó, amelyek alapvetően nem felelnek meg e kritériumoknak.
Továbbá biztosítani kell, hogy az eddig az 1934/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó országok,
vagyis az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országok és területek a területi hatály kiterjesz
tésével ne kerüljenek rosszabb helyzetbe, különösen pénzügyi szempontból.

(7)

Mivel a gazdasági válság rendkívüli terhelés alá helyezte a költségvetéseket az egész Unióban, és a
javasolt kiterjesztés olyan országokat érint, amelyek egyes esetekben az Unióéhoz hasonló verseny
képességet mutatnak, és egyes tagállamokét megközelítő átlagos életszínvonalat értek el, az uniós
együttműködésnek figyelembe kell vennie azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kedvezményezett
országok a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet nemzetközi egyezményeinek betartása, valamint az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó általános célkitűzésekhez való
hozzájárulás érdekében tesznek.

(8)

A külső fellépésekre vonatkozó pénzügyi eszközök végrehajtásának felülvizsgálata során következet
lenségeket találtak azon rendelkezésekben, amelyek az adókhoz, illetékekhez vagy más díjakhoz
kapcsolódó költségeket nem támogathatóként kizárják. A következetesség érdekében a Bizottság java
solja, hogy hozzák összhangba e rendelkezéseket a többi eszközzel.

(9)

A Bizottságot fel kell jogosítani, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a többéves együttműködési prog
ramok tekintetében, mivel ezek a programok kiegészítik az 1934/2006/EK rendeletet és alkalmazási
körük általános. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előké
szítő munka során, többek között szakértői szinten.

(10) Ezért a 1934/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1934/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A rendelet címének helyébe a következő cím lép:
„A Tanács 1934/2006/EK rendelete (2006. december 21.) az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű
országokkal és területekkel, valamint az 1905/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó fejlődő országokkal
folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról olyan tevékenységek tekintetében,
amelyek nem tartoznak a hivatalos fejlesztési támogatások közé”;
2. A 1- 3. cikkek helyébe a következő szöveg lép:
„1. cikk
Célkitűzés
(1)
E rendelet alkalmazásában az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országok és területek az e rendelet I.
mellékletében felsorolt országokat és területeket, a fejlődő országok pedig a fejlesztési együttműködés számára
finanszírozási eszközt létrehozó, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*)
hatálya alá tartozó és az e rendelet II. mellékletében felsorolt országokat jelentik. Megnevezésük a továbbiakban
»partnerországok«.
Az e rendelet hatálya alá tartozó uniós finanszírozás célja a partnerországokkal folytatott gazdasági,
pénzügyi, technikai, kulturális és egyetemi együttműködés támogatása a 4. cikkben meghatározott,
hatáskörébe tartozó területeken. E rendelet olyan intézkedések finanszírozására szolgál, amelyek
alapvetően nem teljesítik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítség
nyújtási Bizottsága (OECD/DAC) által meghatározott hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) krité
riumait.
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(2)
A partnerországokkal folytatott együttműködés elsődleges célja az, hogy konkrét választ adjon a
kapcsolatok megerősítésének szükségességére, valamint hogy kétoldalú, regionális és többoldalú alapon
egyaránt tovább mélyítse a kapcsolatokat az Unió és a partnerországok közötti kapcsolatok fejleszté
séhez szükséges kedvező és átlátható környezet kialakítása érdekében, az Unió külügyi fellépéseit
vezérlő alapelvekkel összhangban a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően. Ez többek között
a demokrácia előmozdítására, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartására, a
jogállamiságra, valamint a tisztességes munkára, a jó kormányzásra és a környezet megóvására
vonatkozik a partnerországokban az előrehaladáshoz és a fenntartható fejlődés folyamataihoz való
hozzájárulás érdekében.

2. cikk
Hatály
(1)
Az együttműködés célja az, hogy ▐ kapcsolat jöjjön létre a partnerországokkal a párbeszéd és a
közeledés erősítésére és a hasonló politikai, gazdasági és intézményi szerkezet és értékek egymással
való megosztása és előmozdítása céljából. Az Unió ugyanakkor arra is törekedni fog, hogy növelje az
együttműködés mértékét és a cserekapcsolatokat az elismert vagy egyre fontosabbá váló kétoldalú
partnerekkel, továbbá ▐ a többoldalú fórumok és a globális kormányzás szereplőivel. Az együtt
működés olyan partnereket is magában foglal, amelyekkel a kapcsolatok és a Szerződésben lefektetett
értékek előmozdítása az Unió stratégiai érdeke.

(2)
Kellően indokolt körülmények esetén, valamint az uniós finanszírozás koherenciájának és haté
konyságának biztosítása és a regionális együttműködés támogatása érdekében a Bizottság a 6. cikkben
említett éves cselekvési programok elfogadásakor dönthet úgy, hogy az e rendelet szerinti intézkedé
sekre a mellékletekben felsoroltaktól eltérő országok is jogosultak, amennyiben a végrehajtandó projekt
vagy program regionális vagy határokon átnyúló jellegű. Erre vonatkozóan az 5. cikkben említett
többéves együttműködési programok keretében ▐ rendelkezéseket hoznak.

(3)
A Bizottság az OECD/DAC fejlődő országokat tartalmazó jegyzékének rendszeres felülvizsgála
taival összhangban módosítja az I. és II. mellékletben szereplő jegyzéket, és erről tájékoztatja az Európai
Parlamentet és a Tanácsot.

(4)
Az e rendelet alapján történő uniós finanszírozás tekintetében különös figyelmet kell fordítani
adott esetben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető munkaügyi normáinak partnerországok
általi betartására, valamint a partnerországok üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökken
tésére tett erőfeszítéseire.

(5)
Az e rendelet II. mellékletében felsorolt országok tekintetében szigorúan be kell tartani az
1905/2006/EK rendelet és a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyors
reagálási eszköz létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1337/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet értelmében finanszírozott intézkedésekkel (**) való politikai koherenciát.

3. cikk
Általános irányelvek
(1)
Az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben
tartása, valamint a jogállamiság elvein alapul, és – párbeszéd és együttműködés révén – a partner
országok ezen elvek melletti elkötelezettségének előmozdítására, fejlesztésére és megerősítésére törek
szik.

(2)
E rendelet végrehajtásakor a partnerországokkal való együttműködés kialakításakor adott
esetben differenciált megközelítést kell alkalmazni, figyelembe veendő gazdasági, társadalmi és poli
tikai helyzetüket, valamint az Unió sajátos érdekeit, stratégiáit és prioritásait.
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(3)
Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések a különösen az Unió és a partnerországok
között létrejött eszközök, megállapodások, nyilatkozatok és cselekvési tervek által meghatározott
együttműködési területekre terjednek ki, továbbá olyan területekre, amelyekhez az Uniónak sajátos
érdekei és prioritásai fűződnek, illetve összhangban vannak ezen területekkel.
(4)
Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések tekintetében az Unió célja az, hogy biztosítsa
külső tevékenységeinek más területeivel, valamint az egyéb releváns uniós politikákkal, különösen a
fejlesztési együttműködéssel való összhangot. Ezt az összhangot a politikák kidolgozása, a stratégiai
tervezés, valamint az intézkedések programozása és végrehajtása során biztosítani kell.
(5)
Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések kiegészítik a tagállamok és az egyéb uniós
közjogi szervek – kereskedelmi kapcsolatok, kulturális, akadémiai és tudományos cserék terén tett –
erőfeszítéseit, és azokhoz hozzáadott értéket biztosítanak.
(6)

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és vele rendszeresen véleménycserét folytat.

___________
(*) HL L 378., 2006.12.27., 41. o.
(**) HL L 354., 2008.12.31., 62. o.”.

3. A 4. cikk a következőképpen módosul:
a) a bevezető rész helyébe a következő szöveg lép:
„Az uniós finanszírozásnak az 1. cikkel összhangban álló együttműködési fellépéseket kell támo
gatnia, és összhangban kell állnia e rendelet általános céljával, hatályával, célkitűzéseivel és
általános elveivel. Az alábbi együttműködési területeken az uniós finanszírozás olyan intézkedé
sekre terjed ki, amelyek elvileg nem elégítik ki az ODA-kritériumokat, és amelyek regionális
dimenziót is magukban foglalhatnak:”;
b) az 1-5. pont helyébe a következő szöveg lép:
„(1) az uniós és partnerországbeli gazdasági, társadalmi, kulturális, akadémiai és tudományos
szereplők közötti együttműködés, partnerségek és közös vállalkozások támogatása;
(2) a kétoldalú kereskedelem, a befektetések és a gazdasági partnerségek ösztönzése, többek
között különös figyelemmel a kis- és középvállalkozásokra;
(3) az Unió és a partnerországok megfelelő ágazatainak politikai, gazdasági, társadalmi és
kulturális szereplői, valamint egyéb nem kormányzati szervezetei közötti párbeszéd támoga
tása;
(4) a személyes kapcsolatok, az oktatási és képzési programok és a szellemi tőke cseréjének
támogatása, valamint a kultúrák közötti kölcsönös megértés erősítése – különösen a családok
szintjén –, beleértve azon intézkedéseket, amelyek célja, hogy biztosítsák és növeljék az Unió
részvételét az Erasmus Mundus programban, valamint az európai oktatási vásárokon történő
részvételét;
(5) együttműködési projektek előmozdítása a kutatás, a tudomány és technológia, a sport, a
kultúra, az energia (különösen a megújuló energiaforrásokból származó energia), a közleke
dés, a környezetvédelmi kérdések (beleértve az éghajlatváltozást is), a vám-,pénz-, jogi és
emberi jogi ügyek, valamint más, az Unió és a partnerországok kölcsönös érdeklődésére
számot tartó kérdések terén;”;
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c) a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:
„(7) konkrét kezdeményezések támogatása, beleértve azokat a kutatási tevékenységeket, tanulmá
nyokat, kísérleti programokat vagy közös projekteket, amelyek célja, hogy hatékony és
rugalmas módon válaszoljanak az Unió és a partnerországok közötti kétoldalú kapcsolatok
fejlődésének eredményeképpen felmerülő együttműködési célokra, vagy új lendületet adjanak
az e partnerországokkal fennálló kétoldalú kapcsolatok további elmélyítéséhez és kiszélesíté
séhez.”.
4. Az 5. cikk (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A többéves együttműködési programok legfeljebb e rendelet hatályának időszakára szólhat
nak. A programok meghatározzák az Unió konkrét érdekeit és prioritásait, az általános célkitűzé
seket és a várt eredményeket. Különösen az Erasmus Mundus tekintetében a programok a lehető
legkiegyensúlyozottabb módon veszik figyelembe a földrajzi eloszlást. Ugyancsak megállapítják az
uniós finanszírozásra kiválasztott területeket, és az érintett időszakra körvonalazzák a pénzeszközök
indikatív elosztását összességében, prioritási területek szerint, valamint partnerországonként vagy a
partnerországok csoportja szerint. Ezek adott esetben összegsáv formájában is megadhatók. A
többéves együttműködési programokat félidős értékelésnek vagy, szükség esetén, ad hoc felülvizs
gálatnak kell alávetni.
(3)
A többéves együttműködési programokat és azok bármely felülvizsgálatát a 14a. cikkel össz
hangban és a 14b. és 14c. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelő, felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok révén a Bizottság fogadja el.”.
5. A 6. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A Bizottság az 5. cikkben említett többéves együttműködési programok alapján éves
cselekvési programokat fogad el, és azokat egyidejűleg továbbítja az Európai Parlamentnek és
a Tanácsnak.”;
b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Az éves cselekvési programokat a Bizottság fogadja el, figyelembe véve az Európai Parla
ment és a Tanács véleményét. A cselekvési programok módosításaira, mint például a technikai
kiigazításokra, a végrehajtási időszak meghosszabbítására, az előirányzott költségvetésen belül az
előirányzatok műveletek közötti újraelosztására, a költségvetésnek az eredeti költségvetés 20 %ával alacsonyabb összeggel történő növelésére vagy csökkentésére ezen eljárás lefolytatása nélkül
kerülhet sor, amennyiben e módosítások összhangban állnak a cselekvési programokban meghatá
rozott eredeti célkitűzésekkel.”.
[4. módosítás]
6. A 7. cikk a következőképpen módosul:
a) az e) és f) pont helyébe a következő szöveg lép:
„e) partnerországok és -régiók, valamint az Unió által létrehozott közös szervezetek;
f) az Unió intézményei és szervei, amennyiben a 9. cikkben meghatározott támogató intézkedé
seket hajtják végre;”;
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b) a következő bekezdésekkel egészül ki:
„(1a)
E rendelet alapján nem finanszírozzák azokat az intézkedéseket, amelyek a humanitárius
támogatásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (*), a stabilitási eszköz létre
hozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (**)
vagy az 1905/2006/EK rendelet hatálya alá tartoznak, és ezek alapján finanszírozásra kiválaszt
hatók.
(1b)
Az e rendelet szerinti uniós finanszírozás nem használható fel fegyverek vagy lőszerek
beszerzésére, sem pedig katonai vagy védelmi vonatkozású műveletekre.
___________
(*) HL L 163., 1996.7.2., 1. o.
(**) HL L 327., 2006.11.24., 1. o.”.

7. A 8. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Az uniós finanszírozás elvileg nem használható fel a partnerországokban adók, illetékek vagy
díjak fizetésére.”.
8. A 9. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az uniós finanszírozás fedezheti azokat a kiadásokat, amelyek az e rendelet végrehajtá
sához és célkitűzéseinek megvalósításához közvetlenül szükséges, az előkészítést, a nyomon köve
tést, az ellenőrzést, a pénzügyi ellenőrzést és az értékelést célzó tevékenységekhez kapcsolódnak,
valamint bármely olyan igazgatási vagy technikai segítségnyújtással kapcsolatos kiadást, amely
az e rendelet keretében finanszírozott műveletek irányítása során a Bizottság számára – beleértve
a partnerországokbeli delegációit is – felmerülhet.”;
b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
A Bizottság elfogadja a többéves együttműködési programokban nem szereplő támogató
intézkedéseket, és azokat egyidejűleg továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”.
9. A 12. cikk a következőképpen módosul:
a) címének helyébe a következő szöveg lép:
„Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme”;
b) a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az e rendelet alapján létrejött bármely megállapodásnak az Unió pénzügyi érdekeinek
védelmét biztosító intézkedéseket kell tartalmaznia, különös tekintettel a szabálytalanságokra,
csalásra, korrupcióra és bármely más jogellenes tevékenységre, az Európai Közösségek pénzügyi
érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/Euratom (*), EK tanácsi rendelettel, az
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védel
mében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november
11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel (**) és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel (***) összhangban.
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c) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
E megállapodásoknak kifejezetten fel kell jogosítaniuk a Bizottságot és a Számvevőszéket
arra, hogy az uniós pénzügyi támogatásban részesülő valamennyi vállalkozó vagy alvállalkozó
esetében ellenőrzéseket végezhessenek, beleértve a dokumentumok ellenőrzését vagy helyszíni
ellenőrzéseket is. A megállapodásoknak egyben kifejezetten fel kell hatalmazniuk a Bizottságot
arra, hogy a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban helyszíni ellenőrzéseket és vizsgála
tokat végezhessen.”.
___________
(*) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.
(**) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.
(***) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.”;

10. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„13. cikk
Értékelés
(1)
A Bizottság rendszeresen – adott esetben, illetve az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére
független külső értékelések útján – értékeli az e rendelet keretében finanszírozott fellépéseket és
programokat annak megállapítása érdekében, hogy a célkitűzések megvalósultak-e, továbbá hogy
ajánlásokat fogalmazzon meg a jövőbeni műveletek javításához. Az eredmények visszacsatolásra
kerülnek a programtervezésbe és forráselosztásba.
(2)
A Bizottság az (1) bekezdésben említett értékelő jelentéseit tájékoztató céllal megküldi az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(3)
A Bizottság valamennyi érdekelt felet – beleértve a nem állami szereplőket is – bevonja az e
rendelet szerinti uniós együttműködés értékelő szakaszába.”.
[a (2) bekezdés az 5. módosításnak felel meg]
11. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„14. cikk
Éves jelentés
A Bizottság megvizsgálja az e rendelet alapján hozott intézkedések végrehajtásában elért előrehala
dást, és a rendelet végrehajtásáról részletes éves jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács
számára. A jelentés tartalmazza a költségvetés végrehajtásának eredményeit, bemutatja valamennyi
finanszírozott tevékenységet és programot, valamint – lehetőség szerint – az együttműködési
fellépések és programok főbb következményeit és hatásait.”.
12. A szöveg a következő cikkekel egészül ki:
„14a. cikk
Felhatalmazás
(1)
A Bizottságnak az 5. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására
adott felhatalmazás e rendelet alkalmazásának időtartamára szól.
(2)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról egyidejűleg
értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3)
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott
hatáskör gyakorlásának feltételeit a 14b. és 14c. cikk rögzíti.
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14b. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikkben megállapított
felhatalmazást.
(2)
A felhatalmazás visszavonására irányuló határozat meghozatala érdekében belső eljárást
indító intézménynek törekednie kell arra, hogy erről a végső határozat meghozatala előtt ésszerű
időben tájékoztassa a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve az esetlegesen visszavonás
tárgyát képező hatáskört, valamint a visszavonás lehetséges indokait.
(3)
A visszavonásról szóló határozat megszünteti a benne meghatározott felhatalmazást. Ez a
határozat azonnal vagy a benne megállapított későbbi időpontban lép hatályba. A már hatályos
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét nem érinti. A határozatot az Európai Unió
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
14c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogások
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő két hónapon belül kifogást
emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.
Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbít
ható.
(2)
Amennyiben az (1) bekezdésben említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament sem a
Tanács nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzéteszik, és a benne megjelölt napon hatályba lép.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ezen időtartam vége előtt is közzétehető az Európai Unió
Hivatalos Lapjában, és hatályba léphet, ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatja a
Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni.
(3)
Ha az Európai Parlament vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett határidőn belül kifogást
emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. A felha
talmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény megjelöli kifogásának indokait.”.
13. A 15. cikk törölve. [6. módosítás]
14. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„16. cikk
Pénzügyi rendelkezések
E rendelet 2007–2013-as időszakban való végrehajtásának pénzügyi referenciaösszege az I. mellék
letben felsorolt országok vonatkozásában 172 millió EUR, a II. mellékletben felsorolt országok vonat
kozásában pedig 176 millió EUR. A 2010–2013 közötti időszakra szóló éves előirányzatokról az éves
költségvetési eljárás keretében a költségvetési hatóság dönt. A Bizottság részletes információkkal
látja el a költségvetési hatóságot valamennyi költségvetési sort és az e rendelet alapján az intézke
dések finanszírozására használandó éves előirányzatokat illetően. Ezen előirányzatokat a pénzügyi
kereten belül a költségvetési hatóság engedélyezi. Ennek során biztosítani kell, hogy az I. mellékletben
felsorolt iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országok és területek ne szenvedjenek hátrányt az e
rendeletnek a II. mellékletben szereplő partnerországokra történő alkalmazása miatt.
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Az 1905/2006/EK rendelet szerinti használatra tervezett előirányzatok erre a célra nem használ
hatók fel.”.
[1. módosítás - megfelelő részek]
15. A mellékletben a cím helyébe a következő lép:
„I. MELLÉKLET – Az e rendelet által érintett iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országok és
területek jegyzéke”;
16. A szöveg új, II. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet melléklete állapítja meg.
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

MELLÉKLET
„II. MELLÉKLET
Az e rendelet által érintett fejlődő országok jegyzéke
Latin-Amerika
1. Argentína
2. Bolívia
3. Brazília
4. Chile
5. Kolumbia
6. Costa Rica
7. Kuba
8. Ecuador
9. Salvador
10. Guatemala
11. Honduras
12. Mexikó
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13. Nicaragua
14. Panama
15. Paraguay
16. Peru
17. Uruguay
18. Venezuela
Ázsia
19. Afganisztán
20. Banglades
21. Bhután
22. Kambodzsa
23. Kína
24. India
25. Indonézia
26. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
27. Laosz
28. Malajzia
29. Maldív-szigetek
30. Mongólia
31. Mianmar/Burma
32. Nepál
33. Pakisztán
34. Fülöp-szigetek
35. Srí Lanka
36. Thaiföld
37. Vietnam
Közép-Ázsia
38. Kazahsztán
39. Kirgiz Köztársaság
40. Tádzsikisztán
41. Türkmenisztán
42. Üzbegisztán
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Közel-Kelet
43. Irán
44. Irak
45. Jemen
Dél-Afrika
46. Dél-Afrika”

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze ***I
P7_TA(2010)0382
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a fejlesztési együttműködés
finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0102 – C7-0079/2010 –
2010/0059(COD))
(2012/C 70 E/32)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0102),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 209. cikke (1)
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0079/2010),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,
— tekintettel a nemzeti parlamentek által elnökéhez intézett, indokolással ellátott véleményekre arra vonat
kozóan, hogy a jogi aktus tervezete összhangban van-e a szubszidiaritás elvével,
— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
— tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0285/2010),

1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.
úgy véli, hogy az európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat a 2007–2013-as többéves
pénzügyi keret 4. fejezetének felső összeghatárán belül rendelkezésre álló források drasztikus csökkentése
miatt nem hagy elegendő mozgásteret egy esetlegesen bekövetkező válsággal való szembenézésre és az arra
való reagálásra;
3.
úgy véli, hogy mivel a banánkereskedelemmel kapcsolatos kérdés régóta napirenden van, a javasolt
intézkedéseket már korábban bele lehetett volna foglalni a többéves pénzügyi keretbe;
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4.
ismételten hangsúlyozza azon meggyőződését, hogy az új eszközöket nem szabad pénzügyi átcsopor
tosítás révén finanszírozni, mivel az veszélyeztetné a fennálló prioritásokat;
5.
emlékeztet arra, hogy a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredmé
nyességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (1) (IIA) 27. pontjában említett rugalmas
sági eszköz célja, hogy „fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket a felső összeghatáron
belül nem lehetne finanszírozni”, és úgy véli, hogy a banánkereskedelemre vonatkozó intézkedések e
kategóriába tartozó kiegészítő intézkedések;
6.
ezért úgy véli, hogy a javaslat nem egyeztethető össze a többéves pénzügyi keret 4. fejezetének felső
összeghatárával, és az utóbbi felülvizsgálatára szólít fel az IIA 21–23. pontja által biztosított mindenfajta
eszköz, vagy egyéb, például a 25. és 27. pontjában szereplő eszközök felhasználásával;
7.
felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;
8.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
nemzeti parlamenteknek.
(1 )

HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

P7_TC1-COD(2010)0059
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra a
fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet
módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 209. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek történő továbbítását követően,
rendes jogalkotási eljárás keretében (1),
mivel:
(1) A Unió fejlesztési politikájának célja a szegénység visszaszorítása, hosszabb távon pedig teljes
felszámolása.
(2)

Az Unió a Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban: WTO) szerződő feleként kötelezettséget vállalt
a kereskedelemnek a fejlesztési stratégiákba való beépítésére és a nemzetközi kereskedelem elősegítésére
annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsa a fejlődést és csökkentse, illetve hosszú távon felszá
molja a szegénységet.

(3)

Az Unió támogatja az afrikai, karibi és csendes-óceáni (a továbbiakban: AKCS) államokat a szegénység
csökkentésére, valamint a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésre való törekvésükben, és
elismeri az alapanyag-ágazatok fontosságát.

(1) Az Európai Parlament 2010. október 21-i álláspontja.
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(4)

Az Unió elkötelezte magát amellett, hogy támogatja a fejlődő országokat abban, hogy a fenntartható
fejlődést megcélozva zökkenőmentesen és fokozatosan integrálódjanak a világgazdaságba. A kereske
delmi rendszer változásával összefüggésben a fő AKCS banánexportáló országok kihívásokkal
nézhetnek majd szembe, különösen a legnagyobb kedvezményes tarifa elvének a WTO keretében
történő liberalizációja, valamint az Unió és a latin-amerikai országok között létrejött vagy hama
rosan létrejövő kétoldalú és regionális megállapodások következtében. A fejlesztési együttműködés
finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletet (1) tehát ki kell egészíteni az AKCS banánipari kísérő intézkedésekre vonat
kozó programmal.

(5)

Az e program keretében elfogadandó pénzügyi segítségnyújtási intézkedéseknek a banántermelő
övezetekben élő, magát a banán termelési láncából fenntartó lakosság, különösen a kistermelők
és kisméretű gazdaságokban dolgozók életszínvonalának és életkörülményeinek javítására, és a
munkaügyi, munkahelyi, egészségügyi és biztonsági normák, többek között a peszticideknek való
kitettséggel kapcsolatos előírások betartására kell irányulniuk azáltal, hogy támogatják a banán
exporttól függő területek alkalmazkodását, ideértve adott esetben az ágazatspecifikus költségvetési
támogatás vagy projektspecifikus intervenciók révén történő átalakításukat. Az intézkedések célja,
hogy szociális rugalmassági politikákat, gazdasági diverzifikációt vagy – ahol ez megvalósítható – a
versenyképesség javításába történő befektetést biztosítsanak, figyelembe véve a hagyományos AKCSbanánszállítók számára létrehozott különleges segítségnyújtási rendszerről szóló 2686/94/EK tanácsi
rendelet (2), valamint a hagyományos AKCS-banánszállítók számára létrehozott különleges segítség
nyújtási keretről szóló 856/1999/EK tanácsi rendelet (3) és az 1609/1999/EK bizottsági rendelet (4)
eredményeit és az ezekből nyert tapasztalatokat. Az Unió elismeri, hogy fontos biztosítani a banán
termelésből származó jövedelmek méltányos elosztását.

(6)

A programnak az azon AKCS országokban zajló alkalmazkodási folyamatot kell kísérnie, amelyek az
elmúlt években jelentős mennyiségű banánt exportáltak az Unióba, és amelyekre hatást gyakorol a
WTO keretében történő liberalizáció (5) vagy az Unió és a latin-amerikai és közép-amerikai országok
között létrejött vagy hamarosan létrejövő kétoldalú és regionális megállapodások következményei. A
program a hagyományos AKCS-banánszállítók számára nyújtott különleges segítségnyújtási kereten
alapul. A program megfelel az Unió WTO keretén belüli nemzetközi kötelezettségeinek, emellett
szerkezetátalakításra és a versenyképesség fokozására irányul, ennélfogva átmeneti jellegű, és ▐
négyéves időszakra szól (2010–2013).

(7) „A hagyományos AKCS-banánszállítók számára nyújtott különleges segítségnyújtási keretről szóló
kétéves jelentés” című 2010. március 17-i bizottsági közlemény következtetései szerint a lezárult
segítségnyújtási programok jelentős mértékben hozzájárultak a sikeres gazdasági diverzifikáció
megvalósítására való alkalmasság fokozásához, jóllehet még nem számszerűsíthető pontosan a
kiváltott teljes hatás, valamint továbbra is kérdéses az AKCS-országok banánexportjának fenn
tarthatósága.
(8) A Bizottság elvégezte a különleges segítségnyújtási keret értékelését, ám nem készített hatástanul
mányt a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedéseket illetően.
(9) A Bizottságnak biztosítania kell a programnak a kedvezményezett országok regionális és nemzeti
indikatív programjaival való tényleges összehangolását, különösen a gazdasági, mezőgazdasági,
szociális és környezeti célok teljesítése vonatkozásában.
(10) A világ banánkereskedelmének csaknem 2 %-a kapja meg a méltányos kereskedelemben részt vevő
termelők szervezeteinek tanúsítását. A méltányos kereskedelem minimális árait a „fenntartható
termelés költségei” alapján számítják ki, amely költséget pedig az érintett felekkel konzultálva
állapítják meg azzal a céllal, hogy internalizálják az elfogadható szociális és környezetvédelmi
normáknak való megfelelés költségeit, valamint olyan ésszerű nyereséget képezzenek, amelyből a
termelők hosszú távon biztosíthatják megélhetésüket.
(11) A helyi munkavállalók kizsákmányolásának megakadályozása végett a banánágazat termelőinek
megállapodásra kell jutniuk az ágazatban megtermelt haszon méltányos elosztásáról.
(1 )
(2)
(3 )
(4 )
(5 )

HL L 378., 2006.12.27., 41. o.
HL L 286., 1994.11.5., 1. o.
HL L 108., 1999.4.27., 2. o.
HL L 190., 1999.7.23., 14. o.
Genfi banánkereskedelmi megállapodás, HL L 141., 2010.6.9., 3. o.
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(12) A Bizottságot fel kell jogosítani, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a földrajzi stratégiai dokumentu
mok, a többéves indikatív programok, a tematikus programok stratégiai dokumentumai és a kísérő
intézkedések tekintetében, mivel ezek kiegészítik az 1905/2006/EK rendeletet és általánosan alkal
mazandóak. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előkészítő
munka során, többek között szakértői szinten.
(13) Ezért az 1905/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1905/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„4. cikk
Az uniós támogatás végrehajtása
E rendelet átfogó szándékával és hatályával, továbbá céljaival és általános alapelveivel összhangban az
uniós támogatást az 5–16. cikkben meghatározott földrajzi és tematikus programokon, valamint a
17. cikkben és a 17a. cikkben meghatározott programok révén kell végrehajtani.”:
2. A rendelet a következő cikkel egészül ki:
„17a. cikk
Fő AKCS banánszállító országok
(1)
A IIIa. mellékletben felsorolt AKCS banánszállító országok a banánszállítókra vonatkozó kísérő
intézkedések kedvezményezettjei. Az ezen országok számára nyújtott uniós támogatás célja az uniós
banánpiacnak a Kereskedelmi Világszervezet keretében történő liberalizációját követő átállási folyamat
támogatása. Az Uniótól kapott támogatást elsősorban az érintett termelők és lakosság, valamint
adott esetben a kisméretű gazdaságokban dolgozók életszínvonalának és életkörülményeinek javítá
sára kell felhasználni a szegénység elleni küzdelem érdekében, többek között a munkaügyi és bizton
sági előírásoknak való megfelelés révén, valamint a környezetvédelmi normák, köztük a peszticidek
használatára és az ilyen anyagoknak való kitettségre vonatkozó normák betartása révén. Az uniós
támogatás figyelembe veszi az országok szakpolitikáit, alkalmazkodási stratégiáit és regionális környe
zetét (az Unió legkülső régióitól, valamint tengeren túli országoktól és területektől való távolságu
kat), és különös figyelmet fordít az együttműködés következő területeire:
a) a banánágazat versenyképességének növelése, ahol ez fenntartható, figyelembe véve a folyamatban
részt vevő különböző érintett felek helyzetét;
b) a banánra támaszkodó területek gazdasági diverzifikációjának előmozdítása, amennyiben ez a stra
tégia életképes;
c) az átállási folyamat okozta átfogóbb hatások kezelése, amelyek valószínűleg összefüggnek a foglal
koztatással, a szociális szolgáltatásokkal, a földhasználattal és a környezeti helyreállítással, valamint a
makrogazdasági stabilitással, de nem korlátozódnak csak ezekre.
(2)
A IV. mellékletben említett összegen belül a Bizottság – az alábbi objektív és súlyozott mutatók
alapján – megállapítja az egyes jogosult AKCS-banánszállító ország számára rendelkezésre álló, az (1)
bekezdésben említett maximális összeget:
a) elsőként az Unióval folytatott banánkereskedelem,
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b) másodikként a banánexport jelentősége az érintett AKCS-ország gazdaságában, valamint az ország
fejlettségi szintje.
Az elosztási kritériumok felmérése a 2010-et megelőző, de öt évet meg nem haladó időszak repre
zentatív adatain alapul, illetve a Bizottság által készített tanulmányon, amely értékeli, hogy a WTOban kötött megállapodás, illetve az Unió és egyes nagy banántermelő latin-amerikai országok között
létrejött vagy hamarosan létrejövő kétoldalú és regionális megállapodások milyen hatást gyakoroltak
az AKCS-országokra.
(3)
A Bizottság többéves támogatási stratégiákat fogad el a 19. cikkhez hasonlóan és a 21. cikkkel
összhangban. Biztosítja, hogy e stratégiák kiegészítik az érintett ország földrajzi stratégiai dokumentu
mait és a banánipari kísérő intézkedések átmeneti jellegét. ▐
A banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedésekkel kapcsolatos többéves támogatási stratégiáknak
tartalmazniuk kell a következőket:
a) naprakész környezeti profil, amely megfelelő mértékben figyelembe veszi az ország banántermelő
ágazatát, és amely többek között kitér a peszticidek kérdésére is;
b) a banántermelés támogatását célzó korábbi programok eredményeivel kapcsolatos tájékoztatás;
c) a kifizetési feltételek tekintetében elért haladás értékelésére alkalmas mutatók, amennyiben a
választott finanszírozási forma a költségvetési támogatás;
d) a támogatástól várt eredmények;
e) a támogató tevékenységek és a kifizetési előrejelzések ütemterve az összes kedvezményezett
országra vonatkozóan;
f) az ILO által elismert fontos nemzetközi normák, a vonatkozó munkabiztonsági és munkahelyi
egészséggel kapcsolatos egyezmények, valamint a vonatkozó, nemzetközileg elfogadott környezet
védelmi normák betartása terén tett előrelépés megvalósításának és nyomon követésének módjai.
18 hónappal a lejárat előtt elvégzik az egyes országok programjának és előrelépésének értékelését,
valamint ajánlásokat tesznek az esetlegesen szükséges intézkedésekre és azok jellegére vonatkozóan.”;
3. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„21. cikk
A stratégiai dokumentumok és többéves indikatív programok elfogadása
Az 19. és 20. cikkben említett stratégiai dokumentumokat és többéves indikatív programokat, valamint
azoknak az 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikk (1) bekezdésében említett felülvizsgálatait, továbbá a
17. cikkben, illetőleg a 17a. cikkben említett kísérő intézkedéseket a Bizottság a 35. cikk szerinti
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén és a 35a. és 35b cikkekben lefektetett feltételeknek
megfelelően fogadja el.”;
4. A 22. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Az éves cselekvési programokat az Európai Parlament és a Tanács véleményét figyelembe
véve a Bizottság fogadja el.”;
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5. A 23. cikk (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)
Amennyiben az ilyen intézkedések költsége meghaladja a 10 millió eurót, a Bizottság az
Európai Parlament és a Tanács véleményét figyelembe véve fogadja el azokat. A 10 millió euró alatti
különleges intézkedések esetében a Bizottság a határozatának elfogadását követő egy hónapon belül
tájékoztató céllal megküldi az intézkedéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(4)
A különleges intézkedések módosításairól, mint például a technikai kiigazításokról, a végre
hajtási időszak meghosszabbításáról, az előirányzatoknak az előirányzott költségvetésen belüli újrael
osztásáról, vagy a költségvetésnek az eredeti költségvetés 20 %-át meg nem haladó összeggel történő
növeléséről vagy csökkentéséről, feltéve, hogy ezek a módosítások nem érintik a Bizottság hatá
rozatában meghatározott eredeti célokat, egy hónapon belül tájékoztatják az Európai Parlamentet
és a Tanácsot.”;

6. A 25. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)
Az uniós támogatás főszabályként nem használható fel a kedvezményezett országokban adók,
vámok vagy díjak megfizetésére.”;

7. A 29. cikk (1) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1)
A költségvetési kötelezettségvállalások megállapítása a 17a. cikk (3) bekezdése, a 22. cikk (1)
bekezdése, a 23. cikk (1) bekezdése és a 26. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatok alapján
történik.”;

8. A 31. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 11–16. cikkben meghatározott tematikus program, és a 17. cikkben és a 17a. cikkben meghatá
rozott programok szerint finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló
eljárásban való részvétel lehetősége – a tematikus program, illetve a 17. cikkben és a 17a. cikkben
meghatározott programok alapján támogatásra jogosult természetes vagy jogi személyek mellett –
valamennyi, az OECD/DAC által és a II. mellékletben meghatározott fejlődő országban állampolgár
sággal rendelkező természetes személy vagy ott letelepedett jogi személy számára nyitva áll. A Bizottság
az OECD/DAC-nak a támogatások kedvezményezettjeit tartalmazó jegyzékének rendszeres felülvizs
gálataival összhangban közzéteszi és aktualizálja a II. mellékletet, és erről tájékoztatja a Tanácsot.”;

9. A 33. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)
A Bizottság értékelő jelentéseit tájékoztató céllal megküldi az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak. Az eredmények visszacsatolásra kerülnek a programtervezésbe és a forráselosztásba.”;

10. A 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„35. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)
A Bizottság e rendelet alkalmazásának időtartamára felhatalmazást kap a 17. cikk (2)
bekezdésében, a 17a. cikkben és a 21. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfo
gadására.
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(2)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról egyidejűleg
értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3)
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott
felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 35a. és 35b. cikk határozza meg.

35a. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 17. cikk (2) bekezdésében, a
17a. cikkben és a 21. cikkben megállapított felhatalmazást.

(2)
A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást
indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt, ésszerű határidőn belül igyekszik tájékoz
tatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról
és milyen lehetséges indokok alapján kíván határozni.

(3)
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A
határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat
nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot
az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

35b. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kifogásolása
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés napját követő két hónapos határidőn belül
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbít
ható

(2)
Ha az (1) bekezdésben említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács
nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió
Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép.

Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván
kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a határidő letelte előtt ki lehet hirdetni az
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a határidő letelte előtt hatályba léphet.

(3)
Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus
ellen az (1) bekezdésben említett határidő lejárta előtt, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson
alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.”;

11. A 38. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)
E rendelet 2007–2013-as időszakban történő végrehajtásának pénzügyi referenciaösszege
17 087 millió EUR.
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(2)
Az 5–10., 11–16. és 17. és 17a. cikkben említett valamennyi program számára elkülönített
indikatív összegeket a IV. melléklet tartalmazza. Ezeket az összegeket a 2007–2013-as időszakra álla
pították meg.”;
12. A szöveg az e rendelet I. mellékletében foglalt IIIa. melléklettel egészül ki.
13. A IV. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének tartalma lép.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt,

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

I. MELLÉKLET
„IIIa. MELLÉKLET
Fő AKCS banánszállító országok
1. Belize
2. Kamerun
3. Elefántcsontpart
4. Dominika
5. Dominikai Köztársaság
6. Ghána
7. Jamaica
8. Saint Lucia
9. Saint Vincent és Grenadine-szigetek
10. Suriname”
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II. MELLÉKLET
„IV. MELLÉKLET
A 2007–2013-as időszakra vonatkozó indikatív keretösszegek
(MILLIÓ EUR)

Összesen

17 087

Földrajzi programok:

10 057

Latin-Amerika

2 690

Ázsia

5 187

Közép-Ázsia

719

Közel- és Közép-Kelet

481

Dél-Afrika

980

Tematikus programok:

5 596

Humán beruházások

1 060

Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése

804

A fejlesztésben részt vevő nem állami szereplők és helyi hatóságok

1 639

Élelmiszer-biztonság

1 709

Migráció és menekültügy

384

A cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró AKCS-országok
Fő AKCS banánszállító országok

1 244
190”

A származási ország jelölése ***I
P7_TA(2010)0383
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országból behozott
egyes termékek származási országának jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))
(2012/C 70 E/33)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0661),
— tekintettel a Bizottság közleményére a parlamentnek és a Tanácsnak, „A Lisszaboni Szerződés hatályba
lépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól”
(COM(2009)0665),
— tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0048/2010),
— tekintettel az Európai Unió működését szabályozó szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,
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— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0273/2010),
1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.
felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
nemzeti parlamenteknek.

P7_TC1-COD(2005)0254
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra a
harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló …/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 207. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
rendes jogalkotási eljárás keretében (1),
mivel:
(1)

Az Európai Unió szintjén – néhány különleges esettől eltekintve a mezőgazdasági ágazatban – nem
léteznek harmonizált rendelkezések illetve egységes gyakorlat az eredetjelzés tekintetében.

(2)

E rendeletet importált ipari termékekre kell alkalmazni, kivéve a halászati és akvakultúra-termékek
piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (2)
1. cikkében meghatározott halászati és akvakultúra-termékeket, valamint az élelmiszerjog általános
elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer
biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (3) 2. cikkében meghatározott élelmiszereket.

(3)

Már most is számos vállalkozás használja önkéntes alapon az Unióban az eredetmegjelölést.

(4)

Az uniós szabályok hiánya és a tagállamokban hatályban lévő rendszerek közötti különbségek a
származási országnak egyes termékeken történő feltüntetését illetően olyan helyzetet teremtettek,
hogy számos ágazatban a harmadik országból importált és az Unióban terjesztett áruk nagy része
nem ad információt, illetve megtévesztő információt ad származási országáról. Ezek az eltérések
eredményezik azt a helyzetet is, hogy a harmadik országokból származó import olyan uniós belépési
pontok irányába mozdul el, amelyek az exportáló ország számára a legmegfelelőbbek.

(1) Az Európai Parlament 2010. október 21-i álláspontja.
(2) HL L 17., 2000.1.21., 22. o.
(3) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
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(5)

A Bizottság az érintettekkel (köztük az iparági képviselőkkel, importőrökkel, fogyasztói szerveze
tekkel, szakszervezetekkel) az eredetjelzésről szóló EU-rendelet lehetséges fejleményeiről folytatott
általános konzultációjának eredményei azt mutatják, hogy az uniós fogyasztók tudatossága az
eredetjelzéssel kapcsolatban általában véve magas szintű.

(6)

Az eredetmegjelölésről szóló uniós szabályozás az uniós polgárok szemében szorosan kapcsolódik
egészségük védelméhez és a termékbiztonsághoz.

(7)

A lisszaboni menetrendben az EU az uniós gazdaság megerősítését tűzte ki célul maga elé, többek
között az uniós ipar versenyképességének javításával a világgazdaság porondján, és az EU 2020
stratégia elkötelezett amellett, hogy a versenyképesség javítása iránti igényre építsen; a fogyasztási
cikkek egyes kategóriáinak versenyképessége attól függhet, hogy a fogyasztók az EU-ban készült
árukat a jó minőséggel és a szigorú gyártási szabványokkal társítják-e.

(8)

Az eredetmegjelölésre vonatkozó uniós szabályok erősítenék az uniós vállalkozások és az uniós
gazdaság egészének versenyképességét, azáltal, hogy lehetővé teszik a polgárok és fogyasztók
számára, hogy tudatosan válasszanak.

(9)

Az eredetmegjelölés gazdasági jelentőségét a fogyasztói döntés és a kereskedelem terén elismeri azon
más jelentős kereskedelmi partnerek gyakorlata, akik kötelező eredetmegjelölési követelményeket
vezettek be. Az uniós exportőröknek meg kell felelniük ezeknek a követelményeknek, és meg kell
jelölniük azon termékek származását, amelyeket ezekre a piacokra kívánnak exportálni.

(10) Az EU-ba harmadik országokból behozott termékek esetében számos egészségügyi és biztonsággal
kapcsolatos incidens történt. Az eredet egyértelmű jelzése az uniós állampolgárok számára nagyobb
fokú tájékoztatást és kontrollt jelent a termékek kiválasztása során, és így védelmet nyújt számukra
az ellen, hogy tudtukon kívül potenciálisan kétes minőségű termékeket vásároljanak.
(11) A tagállamok vámszervei a az adminisztratív teher csökkentése érdekében egyetlen harmonizált
eljárással végeznek határellenőrzéseket és ellenőrzik a rendelet végrehajtását.
(12) Mivel annak érdekében, hogy e rendelet hatékony legyen és ne okozzon nagy adminisztratív terhe
ket, de eközben a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítsa az uniós vállalkozásoknak, össz
hangban kell állnia a jelenleg világszerte alkalmazott „made in” rendszerrel.
(13) Az Unió és kereskedelmi partnerei között azonos feltételeket kell teremteni azáltal, hogy egyenértékű
jogszabályokat alkotunk, amelyek hozzájárulnak az egyes importált árukra vonatkozó hamis vagy
megtévesztő eredetnyilatkozatokat megakadályozásához is.
(14) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) szerint a
fogyasztók kereskedelmi értéket tulajdoníthatnak az áru földrajzi eredetére vonatkozó információnak.
Az említett irányelv szerint, ha a fogyasztó a földrajzi eredetre vonatkozó hamis vagy megtévesztő
információ hatására veszi meg a terméket, amelyet egyébként nem vásárolt volna meg, ez tisztesség
telen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet. Ez az irányelv nem rendelkezik úgy, hogy a termékek
földrajzi eredetére vonatkozó információt meg kell adni, és az eredet fogalmát sem határozza meg.
(15) Az eredetjelzési rendszer lehetővé tenné a fogyasztók számára, hogy a termékeket a származási
országgal általában összekapcsolt társadalmi, környezetvédelmi és biztonsági szabványokkal azono
síthassák.
(16) A megjelölési célú eredetnek, a megjelölési szabályoknak, valamint az ellenőrzés közös szabályainak
közös fogalommeghatározását megalkotása azonos feltételeket teremtene, elősegítené a fogyasztói
választást az érintett ágazatokban, és hozzájárulna ahhoz, hogy csökkenjen a megtévesztő eredetnyi
latkozatok száma.
(1) HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
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(17) Az eredetmegjelölés bevezetése hozzájárulhat ahhoz, hogy a szigorú uniós előírások az uniós gazda
sági ágazat hasznára váljanak, különösen a kis-és középvállalkozások esetében, amelyek gyakran
valódi erőfeszítéseket tesznek termékeik minősége érdekében, és amelyek megőrzik a hagyományos
és kézműves szakmákat és termelési módszereket is, ugyanakkor rendkívüli mértékben ki vannak
téve a globális versenynek, amely nem tesz különbséget az egyes termelési módszerek között. Ez
abban is segít, hogy megakadályozza az uniós gazdasági ágazat jó hírének a pontatlan eredetnyilato
kozatok általi csorbítását. A jobb átláthatóság és a fogyasztó tájékoztatása a termék eredetéről így
hozzájárul a lisszaboni menetrend és az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.
(18) Az 1994. évi Általános Vám-és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) IX. cikke szerint a WTO tagjai
elfogadhatnak és végrehajthatnak a behozatalok eredetjelére vonatkozó törvényeket és szabályozáso
kat, hogy megvédjék a fogyasztókat a hamis vagy megtévesztő jelölésektől.
(19) Az eredetmegjelölésre vonatkozó szabályok hatékony védelmet biztosítanak a hamisítással és a
tisztességtelen versennyel szemben is, és ezáltal fokozzák az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehe
tően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen
hozandó intézkedésekről szóló 2003. július 22-i 1383/2003/EK tanácsi rendelet (1) (a hamisítás
elleni rendelet) hatékonyságát is, hiszen további fontos eszközt biztosítanak az uniós termelés
megvédésére és támogatására.
(20) Az Európai Közösség és ▐ Törökország, valamint az EGT-megállapodás szerződő felei közötti megálla
podás szerint az ezekből az országokból származó termékeket ki kell vonni e rendelet hatálya alól.
(21) Az Unió nem preferenciális származási szabályait a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992.
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) határozza meg, végrehajtási rendelkezéseit pedig a
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezéseinek megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) tartal
mazza. Célszerű ezekre a származási szabályokra támaszkodni az importált áruk eredetének a rendelet
céljából történő meghatározásához. Egy olyan fogalom használata, amely a kereskedelem résztvevői és
a hatóságok számára jól ismert, megkönnyíti annak bevezetését és használatát. A nem preferenciális
származási szabályokat valamennyi nem preferenciális kereskedelempolitikai célra alkalmazni kell. A
nyilatkozatok és dokumentációk megkettőzését el kell kerülni.
(22) Az iparra, kereskedelemre és a közigazgatásra nehezedő teher csökkentése érdekében az eredetmeg
jelölést kötelezővé kell tenni az olyan ágazatokban, amelyek esetében a Bizottság előzetes konzultáció
alapján megállapította a hozzáadott érték meglétét. Rendelkezést kell hozni ▐ meghatározott termékek
technikai ▐ okokból történő mentességére, vagy ▐ arra az esetre, ha az eredetmegjelölés e rendelet
alkalmazásában egyébként felesleges. Ez különösen abban az esetben történhet meg, ha az eredetmeg
jelölés kárt okozna az érintett termékben, vagy bizonyos nyersanyagok tekintetében.
(23) Rendelkezni kell arról, hogy a termék eredetére vonatkozó, az illetékes hatóságok által folytatott
ellenőrzések során keletkezett és/vagy ellenőrzött adatok kicserélhetők legyenek többek között
olyan hatóságok, egyéb személyek és szervezetek között, amelyeket a tagállamok a 2005/29/EK
irányelv szerint végrehajtói szerepkörrel ruházzák fel. Figyelembe kell venni a személyes adatok, az
üzleti és ipari titok védelmét, valamint a szakmai és igazgatási titoktartást.
(24) Az Európai Unió működéséről (EUMSz.) szóló szerződés 291. cikke értelmében a Bizottság végre
hajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és
általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletben előre meg kell határozni.
Az új rendelet elfogadásáig továbbra is a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat (4) rendelkezé
seit kell alkalmazni, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével, amely nem
alkalmazandó.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

HL L 196., 2003.8.2., 7. o.
HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
HL L 253., 1993.10.11., 1. o.
HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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(25) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSz. 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon esetek meghatározására, amelyekben az árukon történő
jelzés helyett a csomagoláson található jelzés is elfogadható, vagy amelyekben technikai okok miatt
az árukat nem lehet vagy nem kell jelzéssel ellátni, illetve olyan intézkedéseket, amelyek más, ezen
rendelet előírásainak meg nem felelő áruk esetében alkalmazandó szabályokat határoznak meg,
illetve a rendelet mellékletének aktualizálására, ha megváltozott a megítélése annak, hogy egy
meghatározott ágazatban szükséges-e az eredetmegjelölés.
(26) Az utasok személyi poggyászában szállított áruk mentesülnek e rendelet alkalmazása alól a vámmen
tességre vonatkozó keretek között, és amennyiben semmi sem jelzi, hogy az áruk kereskedelmi
forgalomba kerülnek. Rendelkezni kell arról, hogy a vámmentességek közösségi rendszerének létre
hozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet (kodifikált változat) (1) hatálya
alá tartozó egyéb esetek szintén kikerüljenek e rendelet hatálya alól a végrehajtási rendelkezések által,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1)
Ez a rendelet végfogyasztási termékekre vonatkozik, kivéve a halászati és akvakultúra-termékeket a
104/2000/EK rendelet 1. cikkében meghatározottak szerint, és az élelmiszereket a 178/2002/EK rendelet
2. cikkének meghatározása szerint.
(2)
Azokat a végfogyasztási termékeket kell megjelöléssel ellátni, amelyeket végfogyasztóknak szánnak,
és amelyeket e rendelet melléklete tartalmaz, és amelyeket harmadik országból importálnak; kivételt
képeznek az Európai Unióból, Törökországból és az EGT-megállapodás szerződő feleinek területéről szár
mazó termékek.
Ha technikai ▐ okok miatt nem lehetséges a végfogyasztási terméket megjelölni, az mentesül az eredet
megjelölés alól.
Ez a rendelet csak a végfogyasztási termékekre alkalmazandó. A rendelet hatáskörét a Bizottság az
Európai Parlament és a Tanács beleegyezésével kiterjesztheti.
A textilipari alapanyagok és textiláruk (50–63. árucsoport), lábbelik, lábszárvédők és hasonló áruk
(64. árucsoport), ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk, műszőrmék és műszőrmeáruk
(KN-kód: 4303/4304), bőráruk, nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók,
állati bélből készült áruk (KN-kód: 4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 /
4106 92 / 4107-től 4114-ig/ 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)) vonatkozásában a„végfogyasztási termék”
kifejezés alatt olyan késztermékek vagy félkésztermékek értendők, amelyek forgalomba hozataluk előtt
további feldolgozás tárgyát képezik az Unióban.
(3)
Az „eredet” és „származó” meghatározás nem preferenciális származásra utal a Közösségi Vámkódex
22-26. cikkével összhangban.
(4)
A „forgalomba hozatal” a végfelhasználásra szánt egyes termék forgalomba hozatala az uniós piacon
forgalmazás és/vagy felhasználás céljából, térítéssel vagy térítésmentesen.
(5)
Az „illetékes hatóságok” azok a hatóságok, amelyek érintettek az áruk ellenőrzésében az áru behozat
alakor vagy forgalomba hozatala idején.
(6)
Ez a rendelet nem vonatkozik a nem kereskedelmi jellegű árukra, amelyek utasok személyi poggyá
szában találhatók, a vámmentességre vonatkozó keretek között, és amennyiben nincs érdemi jele annak,
hogy az áruk kereskedelmi forgalomba kerülnek.
(1) HL L 324., 2009.12.10., 23. o.
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Ha az 1186/2009/EK rendelet szerint az importált áruk vámmentességet kaphatnak, és nincs annak érdemi
jele, hogy az áruk kereskedelmi forgalomba kerülnek, ezek az áruk e rendelet hatálya alól is kikerülnek.
▐
(7)
A rendeletnek összhangban kell állnia a jelenleg világszerte alkalmazott „made in” rendszerekkel,
hogy alacsony adminisztratív terhek mellett hatékony szabályozást és nagyobb rugalmasságot biztosítson
az uniós vállalkozások számára.
2. cikk
Az áruk behozatala és forgalomba hozatala az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti eredetmegje
löléshez kötött.
3. cikk
(1)
Az áru származási országát fel kell tüntetni ezeken az árukon. Ha az áru csomagolt, a jelölés külön, a
csomagra is kerül.
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében intézkedéseket fogadhat el, hogy meghatá
rozza azon eseteket, amikor a csomagoláson található jelölés elfogadható az árun lévő jelölés helyett. Ez
különösen abban az esetben igaz, amikor az áruk rendesen szokásos csomagolásukban jutnak el a végső
fogyasztóhoz vagy felhasználóhoz. Ilyen intézkedéseket és azok bármely felülvizsgálatát a 7. cikkben
említett eljárással összhangban a Bizottság fogadja el.
(2)
A „made in” („készült”) kifejezés az ország nevével együtt jelzi az áru eredetét. A megjelölés az
Európai Unió bármelyik olyan hivatalos nyelvén történhet, amely a fogyasztó számára könnyen érthető
abban a tagállamban, amelyben az áru forgalmazásra kerül, vagy angol nyelven, a „made in” kifejezés és a
származási ország angol nevének használatával.
(3)
Az eredetmegjelölést világosan olvasható és kitörölhetetlen betűkkel kell feltüntetni, amely az áru
rendes kezelése során jól látható, világosan elkülönül más információktól, és olyan módon jelenik meg,
amely nem megtévesztő, és nem is adhat lehetőséget a termék eredetére vonatkozó hamis benyomás
keltésére.
A jelölés csak a latin betűs ábécé használatával történhet az azokban az országokban forgalmazott
termékek esetében, amelyek nyelvét latin ábécével írják.
(4)
Az előírt megjelölésnek a behozatalkor az árun kell lennie. Az 5. cikk (3) bekezdése alapján hozott
intézkedések sérelme nélkül a megjelölést nem lehet eltávolítani vagy megváltoztatni addig, amíg az árukat a
fogyasztó számára nem értékesítették.
4. cikk
(1)
A Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogadhat el a 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárással
összhangban, különösen a következő célból:
— az eredetmegjelölés részletes formájának és módjainak meghatározása;
— azon kifejezések listájának összeállítása az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, amelyek világosan
kifejezik, hogy az áruk a jelölésben megadott országból származnak;
— azon esetek meghatározása, amelyekben a gyakran használt rövidítések félreérthetetlenül jelzik a szár
mazási országot, és ezen rendelet alkalmazásában alkalmazhatók.
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(2)
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén a következőkre vonatkozó intézkedéseket
fogadhat el:
— azon esetek meghatározása, amelyekben az árukat technikai ▐ okok következtében nem lehet vagy nem
szükséges megjelölni;
— egyéb olyan szabályok meghatározása, amelyek szükségesek lehetnek abban az esetben, ha az áruk nem
felelnek meg e rendeletnek;
— e rendelet mellékletének aktualizálása, ha megváltozott a megítélése annak, hogy egy meghatározott
ágazatban szükséges-e az eredetmegjelölés.
Ilyen intézkedéseket és azok bármely felülvizsgálatát a 7. cikkben említett eljárással összhangban a
Bizottság fogadja el.
5. cikk
(1)

Az áruk nem felelnek meg e rendeletnek a következő esetekben:

— nincs rajtuk feltüntetve az eredetmegjelölés;
— az eredetmegjelölés nem felel meg az áruk eredetének;
— az eredetmegjelölést megváltoztatták, eltávolították vagy bármi más módon változást idéztek elő rajta,
kivéve abban az esetben, ha e cikk (3) bekezdése értelmében helyreigazítás volt szükséges.
(2)
A Bizottság további végrehajtási intézkedéseket fogadhat el a 6. cikk (2) bekezdésében említett
eljárással összhangban azon nyilatkozatok és igazoló dokumentumok vonatkozásában, amelyekkel igazol
ható az e rendeletnek való megfelelést.
(3)
A Bizottság javaslatot tesz az e rendelet megsértése esetén kiszabott büntetések közös minimum
szabályaira.
(4)
A tagállamok a Bizottság által javasolt közös minimumszabályok alapján megállapítják az e rendelet
rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek
minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankciókra vonatkozóan köve
telmény a hatékonyság, az arányosság és a visszatartó erő. A tagállamok legkésőbb e rendelet hatályba
lépésétől számított kilenc hónapon belül értesítik ezekről a rendelkezésekről a Bizottságot, és haladéktalanul
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket érintő módosítást. A Bizottságnak legalább minimális szinten
biztosítania kell a büntetési rendszer harmonizálását a tagállamokban, hogy a különbségek miatt az
exportőröket ne ösztönözzék egyes Unióba történő belépési pontok preferálására.
(5)
Arra az esetre, ha az áruk nem felelnek meg e rendeletnek, a tagállamok elfogadják az ahhoz szük
séges intézkedéseket, hogy az áruk tulajdonosát vagy az azokért felelős bármely más személyt felszólíthassák
az érintett termék saját költségen történő megjelölésére e rendelettel összhangban. A tagállamok legkésőbb
… (*).-ig értesítik ezekről a rendelkezésekről a Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek valamennyi
későbbi, ezeket érintő módosítást.
(6)
Ha e rendelet hatékony alkalmazásához szükséges, az illetékes hatóságok kicserélhetik az e rende
letnek való megfelelés ellenőrzése során kapott adatokat többek között olyan hatóságokkal, egyéb
személyekkel vagy szervezetekkel, amelyeket a tagállamok a 2005/29/EK irányelv 11. cikke szerint erre
felhatalmaztak.
(*) E rendelet hatálybalépésétől számított 9 hónapon belül.
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6. cikk
(1)
A Bizottságot az Eredetmegjelöléssel Foglalkozó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti. Ez a
bizottság a tagállamok, az érintett iparágak és szervezetek képviselőiből áll.
(2)

Az e bekezdésre történő utalások esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

▐
(3)

A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.
7. cikk
A felhatalmazással járó jogkör gyakorlása

(1)
A 3. cikkben és a 4. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfo
gadására vonatkozó jogkört e rendelet alkalmazásának időtartamára a Bizottságra ruházzák.
(2)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul értesíti
arról egyidejűleg az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3)
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör
gyakorlásának feltételeit a 8. és 9. cikk határozza meg.
8. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 3. cikkben és a 4. cikk (2)
bekezdésében megállapított felhatalmazást.
(2)
Az az intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e
vonni a felhatalmazást, intézkedik annak érdekében, hogy ésszerű idővel a végső határozat meghozatala
előtt tájékoztassa arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve az esetleges visszavonás tárgyát
képező felhatalmazást, valamint a visszavonás esetleges indokait.
(3)
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az említett határozatban meghatározott felhatalma
zást. A határozat haladéktalanul, vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. Nem érinti a
már hatályos felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hiva
talos Lapjában ki kell hirdetni.
9. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogás
(1)
Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal
szemben, az értesítés időpontjától számított kéthónapos határidőn belül.
Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbodik.
(2)
Amennyiben az (1) bekezdésben említett fenti határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a
Tanács nem kifogásolja az adott felhatalmazáson alapuló jogi aktust, úgy azt az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzéteszik, és az abban megjelölt napon hatályba lép.
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A felhatalmazáson alapuló jogi aktus a fenti határidő letelte előtt is kihirdethető az Európai Unió
Hivatalos Lapjában és hatályba is léphet, amennyiben az Európai Parlament és a Tanács egyaránt
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem áll szándékában kifogást emelni.
(3)
Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett határidőn belül
kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az nem lép hatályba. A kifogást
emelő intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.
10. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A
2., 3. és 5. cikk 12 hónappal e rendelet hatályba lépését követően alkalmazandó. A 6. cikk (2) bekezdésében
említett eljárással összhangban a Bizottság meghosszabbíthatja ezt az időszakot azzal az idővel, amelyre a
piaci szereplőknek szükségük van ahhoz, hogy a végrehajtási rendelkezésekben előírt eredetmegjelölő köve
telményeknek megfeleljenek; ez a hosszabbítás azonban semmiképpen sem lehet kevesebb mint hat hónap.
Legkésőbb …-ig (*) a Bizottság tanulmányt készít a rendelet hatásáról.
E rendelet …-én (**) hatályát veszti. Egy évvel a határidő lejárta előtt, a Bizottság által benyújtott
javaslat alapján az Európai Parlament és a Tanács határozatot hoz arról, hogy a rendeletet meghosz
szabbítja, vagy módosítja.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt,

___________

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

(*) Ezen rendelet hatálybalépését követő 3 évvel.
(**) Ezen rendelet hatálybalépését követő 5 évvel.

MELLÉKLET
A termékeket, amelyekre e rendelet alkalmazandó, KN-kódjuk azonosítja.
KN-kód

Megnevezés

4011 92 00

Új pneumatikus gumiabroncs mezőgazdasági és erdőgaz
dasági járművekhez használatos típusú (kiv. halszálka
mintás vagy hasonló felületű)

4013 90 00

Belső tömlő gumiból járművekhez és gépekhez (kiv. a
személygépkocsihoz, autóbuszhoz, teherautóhoz, kerék
párhoz való tömlőt)

4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 /
4106 40 / 4106 92 / 4107-től 4114-ig / 4302 13 /
ex 4302 19 (35, 80)

Crust & Finished Leather

4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25, 31)
8308 10(00) / 8308 90(00) / 9401 90 / 9403 90

Sarok, talp, szalagok, darabok, szintetikus anyagok, más

4201 / 4202 / 4203 / 4204/ 4205 / 4206

Nyerges-és szíjgyártóáruk, utazási cikkek, kézitáskák és
hasonló tartók, bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből
készült áruk kivételével)
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KN-kód

Megnevezés

4303 / 4304

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, szőrméből,
műszőrméből és ezekből készült áruk

50- 63. árucsoport

Textilipari alapanyagok és textiláruk

6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áruk

6904/ 6905 / 6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 /
6914 90 100

Kerámiacikkek

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 / 7013 21 99 /
7013 22 10 / 7013 31 10 / 7013 31 90 / 7013 91 10 /
7013 91 90

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy
hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 vagy a 7018
vtsz. alá tartozók kivételével) ólomkristályból kézzel
készítve

7113/7114/7115/7116

Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattíro
zott fémből, Arany-és ezüstműves áru, ennek részei nemes
fémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből, Más áru
nemesfémből vagy nemesfémmale plattírozott fémből,
Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy
féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált)
készült áru

7318

Vasból vagy acélból készült csavar, fejescsavar, csavar
anya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg,
hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és
hasonló áruk:

8201/ 8202/ 8203/ 8205/ 8207/ 8208/ 8209/ 8211/
8212/ 8213/ 8214/ 8215

Eszközök, szerszámok

8302 20 00

Bútorgörgő nem nemesfém szerelvénnyel

8481

Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrend
szerhez, kazánhoz, tartályhoz és hasonlókhoz, ideértve a
nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt
szelepet is.

9307

Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek
alkatrésze, hüvelye és tartója

94. árucsoport

Bútor, ágyfelszerelés, matracok, párnák, lámpák és világító
felszerelések, megvilágított jelzések és hasonlók, előre gyár
tott épületek

9603

Seprű, kefe és ecset ▐, kézi működtetésű, mechanikus
padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó-, mosogatóruha
és tollseprű; kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészí
tett csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger; gumibe
tétes törlő (a gumihengeres kivételével)
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Jelmagyarázat
*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)
Politikai módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér és dőlt betűtípus, a törléseket pedig a
mutatja.

■ jel

Technikai módosítások és a szolgálatok kiigazításai: az új vagy módosított szöveget dőlt betűtípus,
a törléseket pedig a || jel mutatja.

HU

2012-es előfizetési díjak (áfa nélkül, rendes szállítási költségeket beleértve)
Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 200 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, nyomtatott kiadvány +
éves DVD

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 310 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

840 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, havi DVD (összevont)

az EU 22 hivatalos nyelvén

100 EUR/év

A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványa (S sorozat), közbeszerzés és
ajánlati felhívások, DVD, heti egy kiadvány

többnyelvű:
az EU 23 hivatalos nyelvén

200 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat – versenyvizsga-kiírások

a vizsgakiírás szerinti
nyelv(ek)en

50 EUR/év

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának, amely az Európai Unió hivatalos nyelvein jelenik meg, 22 nyelvi változatára
lehet előfizetni. Az L (jogszabályok) és a C (tájékoztatások és közlemények) sorozatot foglalja magában.
Valamennyi nyelvi változatra külön kell előfizetni.
A 920/2005/EK tanácsi rendelet értelmében, amelyet a Hivatalos Lap 2005. június 18-i L 156. száma tett közzé, és
amely előírja, hogy az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust ír nyelven is megszövegezni,
illetve ezen a nyelven kihirdetni, az ír nyelven kiadott Hivatalos Lapok értékesítése külön történik.
A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványára (S sorozat – közbeszerzés és ajánlati felhívások) történő előfizetés mind a
23 hivatalos nyelvi változatot magában foglalja egyetlen többnyelvű DVD-n.
Kérésére az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő előfizetéssel a Hivatalos Lap különféle mellékleteit is megkaphatja. Az előfizetők a mellékletek megjelenéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt „Az olvasóhoz”
című közleménynek köszönhetően értesülnek.

Értékesítés és előfizetés
A különböző, térítés ellenében kapható kiadványokra – például az Európai Unió Hivatalos Lapjára – való előfizetés
a Kiadóhivatal forgalmazó partnereitől szerezhető be. A forgalmazó partnerek listája a következő címen található:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm

Az EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió
jogához. Erről a honlapról elérhető az Európai Unió Hivatalos Lapja, valamint tartalmazza a szerződéseket, a jogszabályokat, a jogeseteket és az előkészítő dokumentumokat is.
További információt az Európai Unióról a http://europa.eu internetcímen találhat.
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