
A Bizottság az európai évről szóló határozatnak megfelelően a stratégiai keretdokumentumban közös 
iránymutatásokat hoz létre; a stratégiai keretdokumentum megállapítja az európai év tevékenységeinek 
végrehajtására vonatkozó fő prioritásokat, és tartalmazza a nemzeti testületek részvételére és a nemzeti 
intézkedésekre vonatkozó minimumkövetelményeket is (lásd a határozat melléklete II. részének 2. pontját). 

A stratégiai keretdokumentum az európai évvel kapcsolatos nemzeti programok meghatározásáért és a 
közösségi finanszírozásra jelölt egyedi intézkedések kiválasztásáért felelős nemzeti végrehajtó testületek, 
valamint egyéb érintett felek számára készül. 

Ebben az összefüggésben a Bizottság hangsúlyozni fogja annak fontosságát, hogy valamennyi nem 
kormányzati szervezet, valamint kis- és közepes méretű szervezet is könnyen részt vehessen az európai 
év intézkedései keretében nyújtott támogatásokban. A lehető legszélesebb körben történő részvétel érde
kében a nemzeti végrehajtó testületek dönthetnek úgy, hogy nem kérnek semmiféle társfinanszírozási segít
séget, hanem bizonyos intézkedéseket teljes mértékben maguk finanszíroznak. 

A közös valuta Szlovákia általi, 2009. január 1-jén történő bevezetése * 

P6_TA(2008)0287 

Az Európai Parlament 2008. június 17-i jogalkotási állásfoglalása a közös valuta Szlovákia általi, 
2009. január 1-én történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról összhangban 
a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével (COM(2008)0249 – C6-0198/2008 – 2008/0092(CNS)) 

(2009/C 286 E/39) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0249), 

— tekintettel a Bizottság 2008. évi konvergenciajelentésére Szlovákia tekintetében (COM(2008)0248) és az 
Európai Központi Bank (EKB) 2008. májusi konvergenciajelentésére, 

— tekintettel a Szlovákiában fennálló túlzott hiányról szóló 2005/182/EK határozatot hatályon kívül 
helyező tanácsi határozatra irányuló bizottsági ajánlásra (SEC(2008)0572), 

— tekintettel az eurozónáról szóló 2007-es éves jelentéséről szóló 2007. július 12-i állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel a Parlamenttel az euróövezet bővítése témájában folytatott konzultáció módszerének javítá
sáról szóló 2007. június 20-i állásfoglalására ( 2 ), 

— tekintettel az euróövezet kibővítéséről szóló 2006. június 1-jei állásfoglalására ( 3 ), 

— tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 
10.2. cikkének módosításáról szóló, 2003. március 21-i 2003/223/EK tanácsi határozatra ( 4 ), 

— tekintettel az Európai Központi Banknak a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi 
Bank alapokmánya 10.2. cikkének módosítására vonatkozó tanácsi határozatról szóló javaslatra 
irányuló ajánlásáról szóló 2003. március 13-i álláspontjársa ( 5 ),
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— tekintettel az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parla
menttel (C6-0198/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0231/2008), 

A. mivel Szlovákia az EK Szerződés 121. cikkével összhangban eleget tett a maastrichti követelményeknek, 
illetve a konvergenciafeltételekről szóló jegyzőkönyvben foglalt feltételeknek; 

B. mivel a Gazdasági és Monetáris Bizottság küldöttsége első alkalommal ellátogatott Szlovákiába, hogy 
megvizsgálja, az ország felkészült-e az euroövezetbe történő belépésre; 

C. mivel 10 évvel a Gazdasági és Monetáris Unió létrehozása után a tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
euroövezetbe történő belépést követően gyengülnek a strukturális reformok végrehajtására ösztönzői, és 
a fenntarthatóság kérdésének megnőtt a jelentősége; 

D. mivel az Ecofin Tanács elnöke az állam- és kormányfői összetételben ülésező Tanácshoz írott levelében 
bemutatta a szlovák kormány által a konvergencia fenntarthatóságának biztosítása érdekében tett 
intézkedéseket és politikai kötelezettségvállalásokat; 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. támogatja az euró Szlovákia általi, 2009. január 1-jei bevezetését; 

3. megjegyzi, hogy az EK Szerződés 121. cikke meghatározza a fenntartható konvergencia magas 
fokának elérését, elemezve, hogy a tagállamok milyen mértékben feleltek meg a következő kritériumoknak: 
az árstabilitás magas fokának elérése; az állam pénzügyi helyzetének fenntarthatósága; az árfolyam-mecha
nizmus által előírt normál ingadozási sávok betartása; a tagállam által elért konvergencia és a tagállamnak az 
Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában való részvételének fenntarthatósága, ami a hosszú
távú kamatszintben tükröződik; 

4. megjegyzi, hogy az EKB konvergenciajelentése az alacsony inflációs kritérium fenntarthatóságával 
kapcsolatban kockázatokat állapít meg, és sürgeti az infláció megakadályozását szolgáló intézkedések 
meghozatalát; 

5. aggodalmát fejezi ki a Bizottság és az EKB konvergenciajelentései között az infláció szintjének fenn
tarthatósága tekintetében mutatkozó eltérések miatt; 

6. javasolja, hogy a szlovák kormány állítson fel egyes alapvető cikkek árát heti rendszerességgel ellen 
őrző központot annak érdekében, hogy felvehesse a harcot az áremelkedésekkel kapcsolatos hamis benyo
mások ellen; 

7. felhívja a szlovák kormányt, hogy biztosítsa a szükséges reformok folytatását a munkaerő-, a szolgál
tatások és a termékek piacán, biztosítva különösen a megnövekedett munkaerő-mobilitást és a humántőkébe 
történő beruházást; felhívja a szlovák kormányt, hogy biztosítsa a versenyt, különösen az olyan érzékeny 
szektorokban, mint az energia; 

8. felhívja a szlovák kormányt, hogy a szlovák központi bankkal együttműködve biztosítsa a stabilan 
alacsony inflációs környezetet, amit további fiskális konszolidációval lehet elérni, valamint a költségvetés 
középtávú stabilitását megcélzó szigorú fiskális politikával; felhívja a szociális partnereket Szlovákiában, 
hogy az előrelátható jövőben a béremelkedést tartsák összhangban a termelékenység növekedésével; 

9. felszólítja az Eurogroupot, hogy javítsa a koordinációt, és kísérje figyelemmel az euróövezet tagjai által 
a konvergencia fenntarthatóságának érdekében tett politikai kötelezettségvállalások hatékony végrehajtását;
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10. hangsúlyozza, hogy az euróövezetben résztvevő tagállamok adópolitikájának konzisztensnek kell 
lennie adókérdésekben a jó kormányzás elveivel; 

11. ismételten kifejti azon határozott véleményét, hogy a Tanácsnak és a Bizottságnak azt az álláspontot 
kellene elfogadnia, hogy a tagállamokat érintő, túlzott hiány esetén követendő valamennyi eljárást le kell 
zárni a maastrichti kritériumok teljesítésének a konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 2. cikkében 
előírtak értelmében történő ellenőrzése előtt; sajnálja, hogy a Bizottság ismételten nem alkalmazta helyesen 
az EK-Szerződést e tekintetben; 

12. úgy véli, hogy a Parlament vonatkozó állásfoglalása alapján a Tanácsnak figyelembe kellene vennie az 
euróövezethez csatlakozni kívánó tagállamok által, a Bizottság és az EKB konvergencia jelentései közzététele 
után hozott minden ide kapcsolódó intézkedését, és azokat az ellenőrzési folyamat részévé kellene tennie; 

13. felhívja a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a Bizottság számára, hogy. pontosan meghatározott, 
naprakész, megbízható és jó minőségű adatok alapján vizsgálhassa a maastrichti kritériumok teljesítését; 

14. aggodalmát fejezi ki az euró alacsony támogatottsága miatt a szlovák állampolgárok körében; ezért 
felhívja a szlovák hatóságokat, hogy fokozzák a közös fizetőeszköz előnyeit elmagyarázó közismereti 
kampányt, és tegyenek meg minden szükséges lépést az átváltási időszakban az árnövekedések elkerülése 
érdekében; 

15. tudomásul veszi a felek által kifejtett, az EK Szerződés 121. cikke szerinti a Parlamentet megillető 
konzultációs jog gyakorlásának feltételei közül az időszerűség és tájékoztatás javítására irányuló erőfeszíté
seket, és üdvözli a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak a szlovákiai tanulmányútra vonatkozó kezdemé
nyezését, melynek célja a saját helyzetértékelés; 

16. felhívja a Bizottságot és az EKB-t, hogy fontoljanak meg minden nézőpontot, amikor megteszik 
ajánlatukat a szlovák korona záróárfolyamára; 

17. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől 
el kíván térni; 

18. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módo
sítani kívánja a Bizottság javaslatát; 

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Központi 
Banknak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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