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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy továbbra is fennállnak, és az elkövetkezendő években valószínűleg 

erősödni fognak az Európa 2020 stratégiában meghatározott kihívások; rámutat különösen 

az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés általános prioritására és a 

foglalkoztatással, innovációval, oktatással, társadalmi befogadással és 

éghajlattal/energiával kapcsolatos célkitűzésekre; 

2. úgy véli, hogy ahhoz, hogy az Unió meg tudja valósítani az Európa 2020 stratégia 

célkitűzéseit, és hatékonyan tudja kezelni a jelenlegi és az új kihívásokat, olyan 

költségvetéssel kell rendelkeznie, amely arányos a végrehajtandó küldetésével; úgy véli, 

hogy az uniós költségvetés jelenlegi szintje – amely az EU-28 GDP-je 1%-ának felel meg 

– nem elegendő e célok eléréséhez; 

3. meggyőződése, hogy az uniós költségvetésnek valódi saját forrásokat tartalmazó 

rendszerrel kell rendelkeznie, alapelvként követve az egyszerűséget, a méltányosságot és 

az átláthatóságot; elsődleges jelentőséget tulajdonít a saját forrásokkal foglalkozó magas 

szintű munkacsoport munkájának, és elvárja, hogy az időben terjesszen elő hatékony és 

ambiciózus javaslatokat; úgy véli, hogy egy ilyen rendszernek csökkentenie kell a GNI-

hozzájárulások részarányát az Unió költségvetésében, hogy fel lehessen hagyni a 

tagállamok „méltányos megtérülést” követő megközelítésével; ebben a tekintetben 

felszólít a kedvezmények minden formájának megszüntetésére; 

4. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek egyszerűnek, világosnak és a polgárok által 

könnyen érthetőnek kell lennie, és hogy azt össze kell hangolni a nemzeti 

költségvetésekkel; úgy véli, hogy az uniós költségvetés kiadási és bevételi oldalának 

egyaránt ezen elvekre kell épülnie; 

5. figyelemfelhívó kampány szervezésére szólít fel annak biztosítása érdekében, hogy a 

polgárok szerte Európában tájékozottabbak legyenek az uniós költségvetésről, és így 

megtudhassák, hogyan költik el a pénzt, és mely költségvetési változásoknak lehetnek 

következményei rájuk nézve; 

6. emlékeztet az egyetlen európai parlamenti székhely létrehozására irányuló számos 

felhívásra, tekintettel egy ilyen lépés szimbolikus értékére, és az általa realizálható 

tényleges megtakarításokra; 

7. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keretnek a lehető legnagyobb mértékű rugalmasságot 

kell biztosítania a válságok és a kialakuló politikai prioritások megválaszolása érdekében; 

e tekintetben hangsúlyozza, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret félidős felülvizsgálata elengedhetetlen; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

költségvetésben rendelkezésre kell bocsátani az uniós költségvetésben visszavont 

kötelezettségvállasokból vagy versenybírságokból származó összes rendkívüli bevételt; 

8. megállapítja, hogy az uniós költségvetést gyakran kívánják felhasználni olyan rendkívüli 

szükségletek és új politikai prioritások finanszírozására, amelyeket a többéves pénzügyi 

keret elfogadásakor nem lehetett előre látni; hangsúlyozza, hogy az EU 
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kötelezettségvállalásait ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és hogy az új 

kezdeményezéseket és szükségleteket nem szabad a meglévő uniós programok és 

szakpolitikák kárára finanszírozni; úgy véli, hogy e célra a többéves pénzügyi keret 

speciális eszközeit kell megfelelő módon igénybe venni, melyeket a többéves pénzügyi 

keret felső határait meghaladóan kell figyelembe venni a kötelezettségvállalási és a 

kifizetési előirányzatok tekintetében egyaránt; 

9. hangsúlyozza a költségvetési egységesség elve megóvásának szükségességét, és 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közelmúltban a közösségi módszerről a kormányközi 

döntéshozatalra tértek át, mint ahogyan az megfigyelhető volt az uniós költségvetésen 

kívül létrehozott ad hoc kisegítő eszközök – például a vagyonkezelői alapok – esetében; 

hangsúlyozza az összes uniós kiadás feletti parlamenti felügyelet biztosításának 

szükségességét; 

10. hangsúlyozza a rendes jogalkotási eljárás alkalmazásának szükségességét a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet elfogadása tekintetében, ezáltal is összehangolva azt a 

majdhogynem az összes uniós többéves program esetében – beleértve azok pénzügyi 

előirányzatait – alkalmazott döntéshozatali eljárással és az uniós költségvetéssel; úgy véli, 

hogy az egyetértési eljárás megfosztja a Parlamentet az éves költségvetések elfogadása 

tekintetében gyakorolt döntéshozatali jogkörétől, és az egyhangúság szabálya a Tanácson 

belül azt jelenti, hogy a megállapodás a legkisebb közös nevező, attól az igénytől 

vezérelve, hogy elkerüljék egy tagállam vétóját. 
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