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Az Európai Parlament, 

— tekintettel az Elnökök Értekezletének 2009. szeptember 17-i határozatára, melyben javasolja egy, a 
pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal foglalkozó különbizottság felállítását, valamint feladatainak, 
számbeli összetételének és megbízatása időtartamának meghatározását, 

— tekintettel eljárási szabályzata 184. cikkére, 

1. úgy határoz, hogy létrehozza a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottságot, 
melynek feladatai a következők: 

a) a pénzügyi, gazdasági és szociális válság mértékének, az Unióra és tagállamaira gyakorolt hatásának, 
valamint a globális kormányzás állapotának elemzése és értékelése, továbbá megfelelő intézkedések 
javaslása az egészséges és stabil pénzügyi piacok hosszú távú újjáépítésére, melyek lehetővé teszik a 
tartós növekedés, a társadalmi kohézió és a foglalkoztatás fenntartását valamennyi szinten, és ezen 
intézkedések hatásának, valamint a tétlenség költségének értékelése; 

b) az érintett területekkel kapcsolatban hozott közösségi jogszabályok ezidáig történő végrehajtásának 
elemzése és értékelése, valamint a tartós és minőségi növekedés és a hosszú távú beruházások fenn
tartása érdekében a tagállamok által hozott intézkedések összehangolása a munkanélküliség elleni 
küzdelem, valamint a demográfiai és éghajlati kihívások megválaszolása céljából, tiszteletben tartva 
a szubszidiaritás elvét; 

c) ennek érdekében ki kell építenie a szükséges kapcsolatokat és meghallgatásokat kell szerveznie az 
európai uniós intézményekkel, valamint a nemzeti, európai és nemzetközi intézményekkel és fóru
mokkal, a tagállamok és harmadik országok nemzeti parlamentjeivel és kormányaival, valamint a 
tudományos világ, a vállalatok és a civil társadalom képviselőivel, ide értve a szociális partnereket is, 
és mindezt az állandó bizottságokkal szorosan együttműködve kell tennie;
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2. úgy határoz, hogy mivel az érintett területtel kapcsolatos közösségi jogszabályok elfogadásáért, nyomon 
követéséért és végrehajtásáért felelős állandó parlamenti bizottságok jogosítványai nem változnak, a 
különbizottság ajánlásokat adhat ki a meghozandó intézkedésekkel és kezdeményezésekkel kapcsolatban, 
szorosan együttműködve az állandó bizottságokkal; 

3. úgy határoz, hogy a különbizottság 45 tagú lesz. 

4. úgy határoz, hogy a különbizottság megbízatásának időtartama 2009. október 8-ától számítva 12 hónap, 
amely időtartam meghosszabbítható; úgy határoz, hogy a bizottság félidős és zárójelentést nyújt be a 
Parlamentnek, amely ajánlásokat tartalmaz az elvégzendő intézkedésekre és kezdeményezésekre vonat
kozóan.
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