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JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. ragaszkodik az Európai Parlament teljes körű és érdemi bevonásához a többéves pénzügyi 

keret szerepéről, struktúrájáról, céljairól, prioritásairól és eredményeiről folyó 

intézményközi vitába, a plenáris ülésen elfogadott megbízatásának megfelelően; 

2. felszólít a jelenlegi keret alatt rendelkezésre álló pénzügyi eszközökre kiterjedő többéves 

pénzügyi keret működésének átfogó, széles körű és tényleges felülvizsgálatára, amely ezt 

követően a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet kötelező jogalkotási 

felülvizsgálatához vezet, az 1311/2013 (EU, Euratom) tanácsi rendelet 2. cikkének és az 

azt kísérő intézményközi megállapodásnak megfelelően; 

3. tudomásul veszi a speciális és rugalmassági eszközök igénybevételét azon rendkívüli és 

előreláthatatlan körülményekre adott válaszként, melyekkel az Unió jelenleg szembesül; 

felhívja a figyelmet különösen a bevándorlás következtében kialakult vészhelyzetre és a 

gazdasági válság eredményeként az európai polgárokat sújtó nehézségekre; kiemeli ezért 

annak szükségességét, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata során több forrást 

kell elkülöníteni a vonatkozó fejezetekre annak érdekében, hogy az EU strukturáltabb 

választ tudjon adni a jelenlegi humanitárius és gazdasági válságra; még nagyobb 

rugalmasságra szólít fel az ilyen körülményekkel való megfelelő megbirkózás érdekében; 

hangsúlyozza azonban, hogy az új kihívások kezelése során az EU nem károsíthatja a 

kohéziós célokra szánt források elosztását; kiemeli, hogy a rugalmasság bármely 

növelésének együtt kell járnia a fokozottabb parlamenti ellenőrzéssel; 

4. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 311. cikkének értelmében az Unió gondoskodik a céljai 

eléréséhez és politikái megvalósításához szükséges eszközökről; ezzel összefüggésben 

úgy véli, hogy a korábbi európai költségvetésekből származó kifizetetlen számlák 

felhalmozódása, valamint a jelenlegi és elkövetkező válságok és kihívások – többek 

között a menekültek áthelyezése, a migrációs hullámok, a terrorizmus elleni harc 

koordinálása, az uniós polgárok biztonságának megerősítése, az energia- és a közlekedési 

ágazat támogatása és koordinálása, illetve az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló 

intézkedések támogatása – kezeléséhez szükséges források hiánya azt bizonyítják, hogy 

sürgősen több európai fellépésre és pénzeszközre van szükség; 

5. szükségesnek tartja a többéves pénzügyi keret finanszírozási rendszerének 

megreformálását, különösen új és valódi saját források létrehozása révén az uniós 

költségvetés számára – úgy mint a pénzügyi tranzakciós adó és egyéb európai 

adóbevételek –, az EUMSZ 311. cikkében előírtak szerint teljes egészében saját 

forrásokból finanszírozott költségvetés felé történő elmozdulás érdekében, és ennek 

megfelelően sürgeti a Tanácsot, hogy kötelezze el magát a kérdés megfontolására, a saját 

forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport végleges jelentésének sérelme nélkül; 

arra is sürgeti a Tanácsot, hogy fontolja meg fiskális és költségvetési kapacitás 

létrehozását az euróövezeten belül; kiemeli, hogy minden új eszközt az uniós 

költségvetésen belül kell elhelyezni, a többéves pénzügyi keret megszabott felső határain 

kívül maradva, és valós saját forrásokból kell finanszírozni; 
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6.  hangsúlyozza az uniós költségvetés egységességének szükségességét a demokratikus 

elszámoltathatóság és átláthatóság alapján; 

7. kéri, hogy folytassanak le átlátható, jól informált és eredményes vitát a Tanáccsal és a 

Bizottsággal a 2020 utáni pénzügyi keretek legmegfelelőbb időtartamáról, amely 

összehangolja a többéves pénzügyi keret időtartamát az Európai Parlament és a Bizottság 

politikai ciklusával, az EUMSZ 312. cikkének (1) bekezdése szerinti rendelkezéseknek 

megfelelően, mindenekelőtt figyelembe véve egyrészt a keretnek a programozási 

ciklusokra és az egyes szakpolitikák végrehajtására gyakorolt következményeit, másrészt 

a bizonyos fokú rugalmasság és a felülvizsgálati mechanizmusok szükségességét, a 

stabilitás, a kiszámíthatóság és a rugalmasság közötti lehető legjobb egyensúly elérése 

érdekében; 

8. felszólít a rendelkezésre álló áthidaló záradékok alkalmazására mind a többéves pénzügyi 

keret – az EUMSZ 312. cikkének (2) bekezdése értelmében –, mind a saját forrásokra 

vonatkozó döntéshozatali eljárás tekintetében – az EUSZ 48. cikkének (7) bekezdése 

értelmében –, beleértve az egyhangú szavazásról minősített többségi szavazásra való 

váltás lehetőségét is; 

9. úgy véli, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 

megállapodásban meghatározott célkitűzésekkel összhangban további ésszerűsítésre és 

egyszerűsítésre lehet szükség a többéves pénzügyi keretet végrehajtó rendeletek és alapok 

vonatkozásában. 
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