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1. Honnan a „közös érdekű ügy”?
Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésből (1958):
3. cikk A 2. cikkben foglaltak megvalósítása céljából a Közösség tevékenysége — e szerződés 
rendelkezései és az abban meghatározott ütemezés szerint — a következőket foglalja 
magában:
…
g) olyan eljárások alkalmazása, amelyek révén a tagállamok gazdaságpolitikái 
összehangolhatók, és fizetési mérlegük egyensúlyzavarai kiküszöbölhetők;
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1. Honnan a „közös érdekű ügy”?
II. CÍM Gazdaságpolitika (EGT-szerződés)
1. FEJEZET Konjunktúrapolitika 
103. cikk 
(1) A Tagállamok konjunktúrapolitikájukat közös érdekű ügynek tekintik. A mindenkori 
helyzethez igazodóan megteendő intézkedésekről konzultálnak egymással és a 
Bizottsággal. 
(2) A Tanács, az e szerződésben előírt egyéb eljárások sérelme nélkül, a Bizottság 
javaslata alapján, egyhangúlag határozhat a helyzetnek megfelelő intézkedésekről. 
(3) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel adott esetben 
elfogadja a (2) bekezdés alapján eldöntött intézkedések érvényre juttatásához 
szükséges irányelveket. 
(4) Az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni akkor is, ha egyes termékekkel 
való ellátásban nehézségek merülnek fel. 
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1. Honnan a „közös érdekű ügy”?
• 2. FEJEZET Fizetési mérleg (EGT-szerződés) 
• 104. cikk 
• Minden tagállam olyan gazdaságpolitikát folytat, amely ahhoz szükséges, 

hogy a foglalkoztatás magas szintjének és a stabil árszínvonalnak a 
megőrzése mellett biztosítsa fizetési mérlege egészének egyensúlyát, és 
fenntartsa a valutája iránti bizalmat. 

• 105. cikk 
• (1) A 104. cikkben megfogalmazott célkitűzések elérésének megkönnyítése 

érdekében a tagállamok összehangolják gazdaságpolitikájukat. E célból 
együttműködést alakítanak ki a közigazgatásaik megfelelő szervezeti 
egységei, illetve a központi bankjaik között…

• (2) A tagállamok monetáris politikáinak a közös piac működéséhez szükséges 
legteljesebb mértékű összehangolásának elősegítése érdekében egy 
tanácsadói jogkörrel rendelkező Monetáris Bizottság jön létre…
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1. Honnan a „közös érdekű ügy”?
„A tagállamok az Unión belül összehangolják gazdaságpolitikájukat. Ennek 
érdekében a Tanács intézkedéseket, különösen az e politikára vonatkozó
átfogó iránymutatásokat fogad el.” (EUMSZ első rész, I. CÍM 5. cikk (1) 
bekezdés)

„A tagállamok közös érdekű ügynek tekintik és összehangolják 
gazdaságpolitikájukat a Tanácsban.” (EUMSZ 121. cikk)

„Az eltéréssel rendelkező tagállamok az árfolyam-politikájukat közös 
érdekű ügyként kezelik.” (EUMSZ 142. cikk)

6



7



2. A fenntarthatóság néhány gazdasági vetülete az EU-ban

• („Közös” környezetvédelmi politika – 1987, SEA)
• (Lisszaboni stratégia, göteborgi „kiegészítéssel” – 2000, 2001)
• Maastrichti Szerződés, 2. cikk (1993)*
• Maastrichti Szerződés – GMU (árstabilitás, fenntartható államháztartási 

pozíció)
• Stabilitási és Növekedési Egyezmény – európai szemeszter
• Lisszaboni Szerződés, 3. cikk (2009)

• (3) … „Az Unió Európa fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely olyan 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas 
versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző
szociális piacgazdaságon alapul, amely a környezet minőségének magas fokú
védelmével és javításával párosul.”…
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2. A fenntarthatóság néhány gazdasági vetülete az EU-ban

A Közösség feladata, hogy 
közös piac, valamint gazdasági és monetáris unió létrehozásával, …
• a Közösség egész területén előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus, 

kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését, 
• a foglalkoztatottság és a szociális védelem magas szintjét, 
• a férfiak és nők egyenlőségét,
• a fenntartható és inflációt nem gerjesztő növekedést,
• a gazdasági teljesítmények nagyfokú versenyképességét és konvergenciáját, 
• a környezet minőségének magas szintű védelmét és javítását,
• az életszínvonal és életminőség emelését, valamint 
• a tagállamok közötti gazdasági és társadalmi kohéziót és szolidaritást.

• Az Európai Közösséget létrehozó szerződés, 2. cikk
• (VISSZA!)
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3. Uniós(!) sikerek az elmúlt négy évben
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3.A Gazdasági unió
• Makrogazdasági egyensúlyhiányok vizsgálata (MIP)
• Az Európai Szemeszter újraszabása

• Áramvonalasítás, nagyobb hangsúly a társadalmi ügyeken
• Az euróövezet prioritásainak előtérbe helyezése
• Strukturális reformokat támogató szolgálat (SRSS) (2017)
• A szociális jogok európai pillére

• Elvek a munkaerőpiacok és jóléti rendszerek méltányosságának és hatékonyságának 
erősítésére

• Szociális hatásvizsgálat (Görögország esetében végezték el)
• Tagállami termelékenységi testületek felállítása: a termelékenység és a versenyképesség 

terén megfigyelhető fejlemények nyomon követésére (2016)
• Javaslatok a gazdasági és monetáris unió erősítését szolgáló költségvetési eszközökre
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3.B Pénzügyi unió
• Egységes szabálykönyv (összehangolt szabályok egy nagyobb ellenálló képességű, 

átláthatóbb és hatékonyabb európai pénzügyi szektorért)

• Bankunióval kapcsolatos szabálycsomag (az EU-ban működő bankok ellenállóképességének 
javítását erősíti, illetve megkönnyíti a szanálást), benne egy európai betétbiztosítási rendszer 
létrehozására irányuló javaslat

• A betétbiztosítás összeghatárának felemelése ügyfelenként és bankonként 100.000 euróra

• Egységes felügyeleti és egységes szanálási eljárás az euróövezet bankjai számára

• Tőkepiaci unió: új szabályok a tőkemozgás és a kockázatmegosztás ösztönzésére, amelyek 
erősítik a GMU-t és növelik az euró nemzetközi szerepét, továbbá elősegítik a piaci 
finanszírozást, különösen az innovációorientál vállalkozások és start-upok esetében
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3.C Fiskális unió
• Pénzügyi támogatás bajba jutott tagállamoknak, majd az Európai Stabilitási 

Mechanizmus létrehozása
• 2-es és 6-os jogszabálycsomag: erősebb költségvetési felügyelet, súlypontjában az 

államadósság
• Európai Költségvetési Tanács: független tanácsadás az EU fiskális szabályaival 

kapcsolatban
• A fiskális szabályok egyszerűsítése, nagyobb figyelem a közkiadások alakulására
• A Stabilitási és Növekedési Egyezmény rugalmasabbá tétele a beruházások és a 

reformok ösztönzésére, a konjunktúraciklusokhoz való igazodás elősegítése

20



3.D Demokratikus elszámoltathatóság és 
erősebb intézmények
• Megnövelt felelősségvállalás: fokozott párbeszéd az Európai Parlamenttel, a 

nemzeti parlamentekkel, a nemzeti kormányokkal és az érdekelt felekkel

• Az EU szociális párbeszédének újraindítása: Több lehetőség nyílik a szociális 
partnerek számára minden szinten a prioritások megvitatására

• Nagyobb figyelem az euró nemzetközi szerepére és javaslat kidolgozása az 
euróövezet nemzetközi képviseletének erősítésére 

• Javaslatok a kormányközi megállapodásoknak az uniós jogba történő
integrálására, valamint a hatékonyság és az elszámoltathatóság erősítésére 
egy európai gazdasági és pénzügyminiszter révén
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4. Néhány tervbe vett lépés
• Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness

• Olyan szerkezeti reformokhoz és beruházásokhoz nyújt támogatást, amelyek 
növelik az euróövezet államainak ellenálló képességét

• Mértékéről az MFF-tárgyalásokon kell megállapodni
• Az Európai Stabilitási Mechanizmus reformja

• Az ESM integrálása az uniós jogba (Európai Monetáris Alap?)
• Elővigyázatossági támogatás bevezetése
• Védőháló az Európai Szanálási Alap számára (=az ESM mint végső hitelező)

• Bankunió
• A bankok céltartalékainak növelése – ne legyen szükség adófizetői pénzre
• Az Európai Betétbiztosítási Rendszer létrehozása (politikai ellenállás)

• A Tőkepiaci Unió kiépítésének felgyorsítása, az euró nemzetközi 
szerepének erősítése
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4. Néhány tervbe vett lépés

• A felügyelet (surveillance) és irányítás (governance) rendszerének 
megerősítése, hatékonyabbá, átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá
tétele.

• Intézményi reformok:
• Az Európai Parlament szerepének megerősítése
• Az Európai Bizottság GMU-ért felelős alelnöke legyen az Eurócsoport 

elnöke, aki nemzetközi szinten is képviseli a GMU-t
• Egy közös kincstár létrehozása az euróövezet számára (tagállami 

refinanszírozási igények egy részének közös kielégítése)
• Fiskális stabilizációs alap – a sokkok kezelésére (30 Mrd €)
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4. Intézményi reformok – folyt.

• Bankunió:
• EU-szintű betétbiztosítás
• A bankok ösztönzése arra, hogy más országok állampapírjait is vásárolják

• (Új szabályok szerint értékelnék a bankok szuveréneknek való kitettségét)
• Közös állampapír („common safe asset”) bevezetése

• Tőkepiaci unió:
• Cél: szabadabb tőkeáramlás, könnyebb hozzáférés a finanszírozáshoz, 

kockázatmegosztás, fellendülő beruházások, több munkahely
• Feltételek: az uniós hatóságok jogkörének bővítése, a tagállami szabályok 

további közelítése, pl. a pénzmosás elleni fellépés terén
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4. Intézményi reformok – folyt.

• Az euró nemzetközi szerepének erősítése
• Az euró „jól állta a sarat” a válság idején is

• Árfolyama nem ingott meg
• Nem csökkent részesedése a tartalékok között
• Az egyetlen „esélyes” valuta arra, hogy a dollár alternatívája legyen

• Cél: Európa gazdasági és monetáris függetlenségének 
(„szuverenitásának”) megszilárdítása

• Kiterjedt tárgyalások a kormányokkal, bankokkal, üzleti szereplőkkel a 
dollártól való túlzott függés csökkentésére
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4. Összefoglalás – a feladatok röviden

• A Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness 
tervezetének gyors elfogadása

• Az Európai Stabilitási Mechanizmus alapszabályának módosítása
• Hatékony és működőképes védőháló kiépítése
• Megfelelő likviditás biztosítása bankszanálásokhoz
• Megfelelő elővigyázatossági eszköz létrehozása
• Az Egységes Szabálykönyv korszerűsítése – minősített többségi szavazással!
• Az ESM beépítése az EU jogrendjébe (ne csak az euróövezetre vonatkozzék)

• Az európai betétbiztosításról folyó politikai párbeszéd felújítása
• A Tőkepiaci Unió kiépítésének felgyorsítása
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5. Néhány szubjektív(?) megjegyzés

• Schuman is egyfajta societas perfecta-ból indul ki, amelyben 
minden eszköz rendelkezésre áll, amely alkalmas a közös cél, 
adott esetben az európai államok polgárai jogának, anyagi 
jólétének (bonum commune) és szellemi javakban való
gyarapodására, illetve gyarapítására. Az európai jogi, illetve állami 
közösség – ismét Francisco de Vitoriát idézve – egyfajta „totus 
orbis … qui aliquo modo est una respublica”, amelynek elsődleges 
feladata a salus populi szolgálata eszközeinek előteremtése és 
előmozdítása.

• Idézi: Hamza Gábor: Robert Schuman és az európai integráció. In Gazdasági, 
politikai és társadalmi kihívások a 21. században. Dialog-Campus Kiadó, 2018. 367. o.
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5. Néhány szubjektív(?) megjegyzés

• „Semmi sem könnyebb a politikai hamiskártyások számára, mint 
hogy az alapjában helyes alapelvek eltorzítása révén illúziókat 
keltsenek, és semmi sem olyan romboló, mint amikor a helyes 
alapelveket rosszul alkalmazzák...” R. Schuman
• Idézi: Hamza Gábor: Robert Schuman és az európai integráció. In Gazdasági, politikai és társadalmi 

kihívások a 21. században. Dialog-Campus Kiadó, 2018. 37. o.
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5. Néhány szubjektív(?) megjegyzés

• „Elhatározván, hogy évszázados versengésüket lényeges érdekeik 
egyesítésével helyettesítve, a gazdasági közösség létrehozásával 
egy sokkal szélesebb körű és mélyebb közösség kezdeti alapjait 
fektetik le a hosszú időn át véres viszályokban egymással 
szemben álló népek között, továbbá, hogy lerakják ama 
intézmények alapjait, amelyek képesek arra, hogy ezentúl a 
megosztott jövőt irányítsák,”

• ESZAK-szerződés, preambulum
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5. Néhány szubjektív(?) megjegyzés

• „Azért vagyunk itt – mondtam – , hogy egy közös művet 
alkossunk. Nem azért, hogy saját államunk, hanem hogy 
valamennyiünk érdekeit szem előtt tartva tárgyaljunk. … Csak úgy 
jutunk közös megegyezésre, ha vitáinkból kizárjuk az egyéni 
érdekek követését. Ha mi, akik itt egybegyűltünk, változtatni 
tudunk a módszereinken, akkor apránként egész Európa 
gondolkodása is megváltozik majd.”

• Jean Monnet: Emlékiratok, 359–360. o., BGF, Budapest, 2004.

30



Figyelmükbe ajánlom:

Közgazdasági Szemle, 2019. május
15 éves a magyar EU-tagság
•Losoncz Miklós: A gazdasági és monetáris unió
fenntarthatóságának néhány kérdése
•Mérő Katalin: Érdemes-e csatlakozniuk az európai bankunióhoz az 
euróövezeten kívüli tagállamoknak?
•Kengyel Ákos: Az Európai Unió költségvetésének jövője a 2021–
2027-es többéves pénzügyi keret tükrében 
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