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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

A többéves pénzügyi keret célkitűzései 

1. rámutat arra, hogy a többéves pénzügyi keretet a stratégiai növekedést, az uniós 

hozzáadott érték előmozdítását, az uniós gazdaság erősítését és a társadalmak európai 

eszme iránti elkötelezettségének növelését biztosítani képes összegek alapján kell 

megtervezni; hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek olvashatónak és átláthatónak 

kell lennie; 

A költségvetési ciklus és a stratégiai ciklusok összehangolása 

2. megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keret hétéves időtartama nincs összehangolva a 

Parlament és a Bizottság ötéves mandátumával, és nem igazodik az Unió 10 éves 

stratégiai tervezési ciklusához és az Európa 2020 stratégiához sem; véleménye szerint az 

összehangolás e hiánya alááshatja az Unió demokratikus legitimitását és politikai 

irányításának hatékonyságát, miután előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekben a 

Parlamentet és a Bizottságot a politikai célkitűzések és pénzügyek tekintetében az előző 

keret időszakában létrejött megállapodások kötik; hangsúlyozza, hogy ez olyan benyomást 

kelthet, hogy az európai választások a hosszú távú költségvetési és stratégiai tervezés 

összefüggésében bizonyos mértékig irrelevánsak; 

3. ismételten hangsúlyozza azon véleményét, hogy a többéves pénzügyi keret időtartamát 

hétről öt évre kell csökkenteni, hogy a folyamatban lévő programok végrehajtásának és 

irányításának veszélyeztetése nélkül igazodjon a Parlament és a Bizottság politikai 

megbízatásának ciklusaihoz1, ugyanakkor öt plusz öt évre szóló, hosszú távú 

programozási stratégiát biztosítson, kötelező félidős felülvizsgálattal; rámutat, hogy 2020-

ban alkalom nyílik a hosszú távú stratégiai ciklus és a költségvetési ciklus 

összehangolására, és javasolja e lehetőség kihasználását; úgy véli, hogy a Bizottságnak 

fontolóra kellene vennie egy gördülő program bevezetését is, amelyben az egyes többéves 

pénzügyi keretek – amelyeknek időtartama megegyezik a jelenlegivel – részben fednék az 

előző keretet arra építve, hogy az átfedés elősegítheti a természetesen meglévő 

hullámhegyek és hullámvölgyek enyhítését; 

Az EU kiadásainak átfogó felülvizsgálata 

4. rámutat arra, hogy az Európai Számvevőszék éves és különjelentéseiben2 számos olyan 

esetet emelt ki, amikor az EU kiadásait stratégiaibb módon lehetett volna megtervezni, és 

jobb eredményeket lehetett volna elérni; e tekintetben sajnálja, hogy a nagy kiadási 

programokra és rendszerekre előirányzott források – potenciálisan ellentmondásos 

                                                 
1  Lásd a Parlament „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni 

felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően” című 2016. július 

6-i állásfoglalásának (Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0309) 73. bekezdését, valamint 2017. április 27-i 

állásfoglalásának 5. bekezdését (az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, III. szakasz – 

Bizottság és végrehajtó ügynökségek, Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0143). 
2  Lásd pl. az Európai Számvevőszék 2016. évi 4., 8., 19. és 23. számú különjelentését. 
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eredményekhez vezetve – gyakran nem igazodtak a tízéves stratégiai tervezési ciklusban 

meghatározott politikai célkitűzésekhez; 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre irányuló 

javaslatának benyújtásakor csatolja azon stratégiai prioritások részletes ismertetését, 

amelyekkel összhangban a többéves pénzügyi keret tervezetét felépítette; hangsúlyozza, 

hogy e prioritásokat figyelembe kell venni az átfogó Európa 2030 stratégia kidolgozása 

során, amelyet az Európai Parlamentnek a 2020 utáni időszakra szóló többéves pénzügyi 

keretre irányuló  csomag Tanács általi elfogadása előtt alaposan meg kell vizsgálni; 

6. kéri a Bizottságot, hogy az új többéves pénzügyi keretre irányuló új javaslatának 

elkészítését megelőzően végezze el a kiadások alapos és átfogó felülvizsgálatát, amelynek 

keretében értékeli az alábbiakat: 

– az Unió költségvetésében előirányzott források milyen mértékben tükrözik az EU 

stratégiai prioritásait és többletérték-teremtési lehetőségeit, különösen azon 

szakpolitikákon belül, amelyek bizonyítottan sok forrást használnak fel, miközben 

pusztán újraelosztási funkciókat látnak el – például a kohéziós politika és a közös 

agrárpolitika (KAP) –, valamint azon újabb kiemelt szakpolitikai területeken, ahol a 

költségvetési intézkedések bizonyítottan elégtelenek voltak a körülmények változása 

idején – például a bevándorlási politika és a külső fellépések; 

– az uniós programok és rendszerek mennyiben járulnak hozzá a stratégiai prioritások 

teljesüléséhez, mennyiben biztosítják az értékarányosságot és mennyiben csökkentik a 

szabálytalanság kockázatát, amint azt a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról szóló, 2016. november 3-i tájékoztatójában az 

Európai Számvevőszék javasolta1. 

– a különböző uniós programok és rendszerek mennyire koherens módon működnek 

együtt, különösen azokon a területeken, ahol a nem egyértelmű célkitűzések vagy 

végrehajtás ellentmondásos eredményekhez vagy nem hatékony kiadásokhoz 

vezethetnek; 

– egyes programok egyáltalán nem bizonyultak eredményesnek, vagy bizonyítottan 

nincs hozzáadott értékük, így rendelkezni lehetne ezek megszüntetéséről olyan 

programok előmozdítása érdekében, amelyek bizonyítottan rendelkeznek hozzáadott 

értékkel; 

7. emellett kéri a Bizottságot, hogy az új többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatának 

kidolgozása előtt a Számvevőszék 19/2016. számú különjelentésében2 megfogalmazott 

ajánlásnak megfelelően végezzen összehasonlító elemzést a 2014–2020-as 

programidőszak vissza nem térítendő és – elsősorban pénzügyi eszközök révén nyújtott – 

visszatérítendő pénzügyi támogatásainál a végrehajtás költségeire nézve, a tényleges 

költségszint megállapításának céljából; 

8. felhívja a Bizottságot, hogy a többéves pénzügyi keretre irányuló javaslat és az átfogó 

                                                 
1 Lásd az 55. pontot. 
2  A Számvevőszék 19/2016. számú különjelentése: „A pénzügyi eszközök szerepe az uniós költségvetés 

végrehajtásában – a 2007–2013-as programidőszak tanulságai”.  
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Európa 2030 stratégia kidolgozása során gondosan vegye figyelembe a kiadások 

felülvizsgálatának eredményeit; e tekintetben ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság az 

uniós költségvetés keretrendszerének valamennyi szintjén és szakaszában gondoskodjon 

az igazgatási és ellenőrzési mechanizmusok megbízhatóságáról és a csalások és 

szabálytalanságok hatékony felderítéséről és megelőzéséről; felhívja a Bizottságot, hogy 

mozduljon el a kockázatalapú értékelés irányába, amelynek révén az ellenőrzésre fordított 

erőforrások határozottabban azokra a régiókra és területekre összpontosíthatók, ahol 

bizonyítottan nagyobb a szabálytalanságok kockázata; 

A célkitűzések rugalmassága és az újonnan felmerülő prioritások 

9. megjegyzi, hogy az uniós szakpolitikáknak eltérő rövid- és hosszú távú célkitűzései 

lehetnek, amelyeket nem feltétlenül lehet egy egységes többéves pénzügyi keretben 

meghatározni; úgy véli, hogy meg kell fontolni új egyensúly kialakítását a politikai 

menetrend meghatározása, a szakpolitikák végrehajtása és a pénzügyi keretek között; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, megvalósítható-e a valódi költségvetési 

rugalmasság a szakpolitikai célkitűzések tekintetében, különösen ötéves tervezési 

horizonttal rendelkező gördülő költségvetés-tervezési program, célkitűzések és 

szakpolitikák szerinti felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés(ek) és gördülő értékelési 

program révén; nagyobb belső rugalmasságot tart kívánatosnak az egyes fejezetek és évek 

között, ami lehetővé teszi az új többéves pénzügyi keret felső határainak maximális 

kihasználását; 

11. rámutat arra, hogy a többéves pénzügyi keret időszakában az EU új kihívásokkal 

szembesülhet; felhívja a Bizottságot, hogy a költségvetés tervezése során biztosítson 

rugalmasságot annak érdekében, hogy a költségvetés képes legyen a váratlanul 

megváltozó körülmények hatékony kezelésére; e tekintetben úgy véli, hogy továbbra is 

szükség van megfelelő sürgősségi intézkedések más fellépésekkel összehangolt 

meghozatalára az európai válságok enyhítése érdekében, elsősorban a mezőgazdaság és a 

migráció területén, továbbá olyan intézkedésekre, amelyek garantálják egyrészt azt, hogy 

tiszteletben tartsák a Parlament szerepét a többéves pénzügyi keret végrehajtásában és 

elfogadásában, illetve másrészt azt, hogy a Tanács ne hozzon intézkedéseket a Parlament 

hozzájárulása nélkül; 

12. emlékeztet a Parlament azon aggályára, hogy az ezernél is több pénzügyi konstrukció és 

elkülönített alap kölcsönhatásából és az uniós szakpolitikák támogatására szolgáló, az 

Unió mérlegében nem rögzített számos pénzügyi mechanizmusból eredő pénzügyi 

összetettség jelentős részben oka annak, hogy a költségvetések galaxisainak demokratikus 

elszámoltathatósága lehetetlenné válhat; a költségvetések galaxisainak egyszerűsítése 

mellett nagyobb rugalmasságra szólít fel a különböző pénzügyi eszközök ágazatokon 

átnyúló felhasználása terén, hogy le lehessen küzdeni a korlátozó szabályozásokat, 

amelyek megakadályozzák, hogy a kedvezményezettek több programot vehessenek 

igénybe a megfelelő célokkal rendelkező projektek számára; 

13. megismétli azon felhívását, hogy az Európai Fejlesztési Alapot integrálják az EU 

költségvetésébe annak érdekében, hogy lehetővé váljon a túlzott migráció kiváltó okainak 

jobb kezelése és megoldása, az Unió szakpolitikáival és stratégiáival összhangban, az 

Unió költségvetési hatásköréből eredő eszközök és módszerek alkalmazásával; úgy véli, 

hogy a fejlesztési politikában jelentkező közös európai kihívások jobban kezelhetők az 
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uniós költségvetésen alapuló közös igazgatáson keresztül; 

Indokolt szükségletek és európai hozzáadott érték 

14. támogatja az Európai Számvevőszék által a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóban megfogalmazott azon 

javaslatot, hogy a programok és rendszerek időtartamát inkább a szakpolitikák és a 

polgárok szükségletei, mint a pénzügyi tervezési időszak hossza alapján érdemes 

meghatározni1; 

15. rámutat arra, hogy a kiadások meghatározását megelőzően a tagállamoknak és a 

Bizottságnak képesnek kell lenniük arra, hogy megfelelően indokolják az uniós 

finanszírozás szükségességét, és meghatározzák az elérni kívánt célokat, továbbá kiemeli 

annak fontosságát, hogy integrált, területi alapú megközelítés útján tiszteletben tartsák a 

polgárok valós szükségleteit; felszólítja a Bizottságot, hogy az uniós kiadásokra 

vonatkozó döntéseket érintő minden lehetséges bizonytalanság elkerülése érdekében 

világosan határozza meg a hozzáadott uniós érték kritériumait; rámutat továbbá arra, hogy 

minden költségvetési döntés során szem előtt kell tartani az eredményesség, a 

hatékonyság és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét; 

16. véleménye szerint az EU átláthatóságra vonatkozó követelményeit ideális módon teljesítik 

azok a régiók, amelyek az európai költségvetési számviteli standardoknak megfelelően 

készítik el beszámolóikat; megállapítja továbbá, hogy a kettős könyvelés ideális megoldás 

lenne a régiók és a fejlesztési intézmények számára előírt, a Bizottság felé teljesítendő 

jelentéstételi kötelezettségek enyhítésére; további ösztönzőként szorgalmazza a 

költségvetési számviteli standardok végrehajtásának és folyamatos alkalmazásának Unió 

általi társfinanszírozását; 

17. ösztönzi a Bizottságot a kohéziós politikára fordított uniós kiadások struktúrájának és 

összetételének további javítására és ésszerűsítésére a városi és vidéki térségek és az egyes 

tagállamok közötti egyenlőtlenségek és törésvonalak sikeres kezelése, az egyre növekvő 

különbségek sürgős visszafordítása és a széttöredezettség leküzdése, valamint az EU mint 

demokratikus, erős és összetartó közösség erőteljes jövőbeli fejlődésének biztosítása 

érdekében; megismétli azon álláspontját, hogy az újonnan kialakított szakpolitikai 

prioritásokhoz új pénzügyi eszközöket kell rendelni, és azokat nem a meglévő uniós 

politikák kárára kell finanszírozni; véleménye szerint azonban az Unió gazdasági, 

társadalmi és területi kohéziós politikái továbbra is támogatást nyújthatnak a legkevésbé 

fejlett régiók és a határokon átnyúló együttműködés számára, és arra buzdítja a 

Bizottságot, hogy ne csak újraelosztó jellegű pénzügyi támogatást nyújtson, de a polgárok 

valós szükségleteit szem előtt tartva az eddigieknél is jobban a növekedés, az innováció, a 

mobilitás korszerűsítésére és fejlesztésére, az éghajlatváltozásra, a szárazföld 

biztonságossá tételére – annak érdekében, hogy védve legyen az ember okozta és a 

természeti katasztrófákkal szemben –, az energetikai és környezetvédelmi átmenetre, 

valamint az uniós politikák területi hatására összpontosítson, és az EU egészében azonos 

kritériumokat alkalmazzon; rámutat arra is, hogy ez a helyi viszonyokon alapuló 

megközelítés európai hozzáadott értéket teremt, és értéket hoz létre az uniós polgárok 

számára is, és elengedhetetlen az intelligens, fenntartható és befogadó Európa 

célkitűzésének eléréséhez, mivel rugalmasságot biztosít a különböző területi 

                                                 
1  Lásd a 39. és 40. pontot. 
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szükségletekre adott integrált válaszok megfogalmazása során, az uniós politikák 

tematikus koncentrációjának szem elől tévesztése nélkül; 

18. megismétli azon felhívását, amely a kohéziós politika irányítási rendszerének valamennyi 

irányítási szinten történő egyszerűsítésére irányult, valamint szorgalmazta az ellenőrzési 

rendszer egyszerűsítését is, amelynek az adminisztratív terhek mérséklése érdekében 

erőteljesebben kell a különböző ellenőrző hatóságok közötti keresztpartnerségre és 

együttműködésre támaszkodnia; véleménye szerint az Unió gazdasági, társadalmi és 

területi kohéziós politikájának az eddiginél jobban kell összpontosítania az egyes régiók 

sajátos szükségleteire valós gyengeségeik kezelése és erősségeik előmozdítása érdekében; 

19. rámutat arra, hogy az uniós támogatások elosztása során jobban figyelembe kell venni a 

kohéziós politika kedvezményezettjeinek múltbéli fejlődését; felhívja a Bizottságot, hogy 

terjesszen elő a kohéziós projektek társfinanszírozási arányainak olyan felülvizsgált 

rendszerére irányuló javaslatot, amely elismeri a múltbeli fejlődést, és csökkenti az uniós 

támogatás részarányát azokon a területeken, ahol bizonyított az előrelépés; 

20. rámutat arra, hogy új egyensúlyra van szükség egyrészt a KAP és a kohéziós politikák és 

másrészt az EU egyéb belső politikái, valamint az Unió megerősített külső képességei 

között, a biztonság és a védelem elemeit is beleértve; arra buzdítja a Bizottságot, hogy a 

2020 utáni többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatának elkészítése és az EU pénzügyi 

eszközei, például az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) reformja és végrehajtása 

során fektessen hangsúlyt a biztonság és a védelem terén folytatott együttműködésre; 

támogatja a további európai integráció gondolatát és a biztonság és védelem területén 

indított konkrét kezdeményezéseket; 

21. emlékeztet a KAP kiadásainak fenntarthatatlan szerkezetével kapcsolatos észrevételeire1: 

aggodalommal állapítja meg, hogy az uniós mezőgazdasági üzemek 44,7 %-ának éves 

jövedelme alacsonyabb volt 4000 eurónál; ennél is nagyobb aggodalommal mutat rá, hogy 

a KAP-ból folyósított közvetlen támogatások kedvezményezettjeinek 80 %-a a kifizetések 

mintegy 20 %-át kapta, és javasolja, hogy ezen anomália orvoslása érdekében a Bizottság 

írjon elő felső határértéket a KAP-kifizetések tekintetében; rámutat arra, hogy bizonytalan 

vagy válságos időkben a nagyobb mezőgazdasági üzemeknek nem feltétlenül van 

szükségük ugyanolyan fokú támogatásra a mezőgazdasági üzemek jövedelmének 

stabilizálásához, mint a kisebb mezőgazdasági üzemeknek, mivel ki tudják használni a 

méretgazdaságosságot, ami vélhetően ellenállóbbá teszi őket; úgy véli, hogy a KAP 

finanszírozási rendszerei jobban összpontosíthatnának a különleges korlátokkal 

szembesülő gazdálkodókra: a mezőgazdasági kisüzemekre, az éghajlati vagy földrajzi 

kihívásokkal küzdő térségekre és a ritkán lakott régiókra; 

22. felhívja a Bizottságot, hogy a KAP egyszerűsítésének és korszerűsítésének átgondolása 

során adjon megbízást egy eltérő kialakítású szakpolitikára vagy a közvetlen kifizetések 

más elosztási modelljére, hogy jobb módot biztosítson a közpénzeknek az agrár-

környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépések célkitűzéseire való 

fordítására; hangsúlyozza azonban a magas színvonalú egészségügyi és környezetvédelmi 

                                                 
1  Lásd 2017. április 27-i állásfoglalásának 5. bekezdését (az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező 

megjegyzésekkel, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek, Elfogadott szövegek, 

P8_TA(2016)0143). 



 

PE606.021v02-00 8/13 AD\1139776HU.docx 

HU 

normáknak az élelmiszer-termelésben való fenntartása költségeihez és az egyes földrajzi 

térségekben tapasztalható nehéz éghajlati körülményekkel összefüggő magas termelési 

költségek fedezéséhez nyújtott kiegyensúlyozó jellegű pénzügyi kompenzáció  

szükségességét, miután az európai gazdálkodók gyakran globális versennyel 

szembesülnek; 

Hogyan szüntethetők meg a fennálló kötelezettségvállalások: a valódi értékelés és a 

tényleges költségvetési kapacitás hiányának hatása 

23. határozottan sajnálatosnak tartja a fennálló kötelezettségvállalások magas szintjének tartós 

fennmaradását, amit egyrészt a kifizetési kérelmek tagállamok általi benyújtásának 

késedelme okoz, másrészt az Európai Bizottság azáltal, hogy jelentős késedelemmel 

javasol programokat; rámutat arra, hogy ezek a körülmények lehetetlenné teszik a 

költségvetés végrehajtásának mindennemű tényleges félidős vagy a programozási időszak 

végén sorra kerülő értékelését és felülvizsgálatát; sajnálja, hogy ez hátrányosan érinti a 

költségvetési hatóság előrejelző képességét; különösen sajnálja, hogy a fennálló 

kötelezettségvállalások összege 2016 végére jelentős mértékben, 238 milliárd euróra 

növekedett, és a 2015-höz viszonyított növekedés mértéke – több mint 21 milliárd EUR – 

a várt növekedés kétszerese volt; 

24. rámutat arra, hogy ezt a helyzetet nagyrészt a tagállamok által a 2014–2020 közötti 

időszakra vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmek nagyon alacsony szintje 

eredményezte, és hangsúlyozza, hogy ez alááshatja az európai strukturális és beruházási 

alapok eredményességét; kéri a Bizottságot, hogy elemezze a tagállami kifizetési 

kérelmek benyújtása terén bekövetkezett késedelmek kiváltó okait, és különösen, hogy 

vizsgálja meg újra a strukturális alapok felépítésének egészét az uniós programozást, 

bizottsági nyomon követést és tagállami hatóságok általi végrehajtást magában foglaló 

folyamat felgyorsítása érdekében; 

25. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az n+2 és az n+3 szabály hozzáadott értékét a 

strukturális alapok kifizetései tekintetében, és terjesszen elő olyan javaslatot, amely 

kimondja, hogy a programozási időszak végén a tagállamok kötelesek visszafizetni a 

strukturális alapokból származó fel nem használt összegeket; 

Teljesítményalapú költségvetés: a határértékek megállapításának kerete 

26. kéri a Bizottságot és a tagállamokat az EU költségvetésének a teljesítményalapú 

költségvetés-tervezés elvei mentén történő jelentős korszerűsítésére és átalakítására – az 

ilyen költségvetés-tervezés szociális hatásának értékelése és mindenkori figyelembevétele 

mellett – annak érdekében, hogy az illeszkedjen az EU-27 szintjén elhatározott új 

prioritásokhoz, és támogassa a költségvetési stabilizációs funkciót az euróövezet számára 

a saját források felhasználásával; 

27. úgy véli, hogy ha a kifejezetten az euróövezetbe tartozó tagállamok számára létrehozott 

bármilyen lehetséges új fiskális rendszerre irányuló javaslat előterjesztésére kerül sor, azt 

az uniós kereteken belül kell kidolgozni, és megfelelő demokratikus ellenőrzésnek és 

számonkérésnek kell alávetni a meglévő intézményeken keresztül, és az e rendszerből 

nyújtott minden pénzügyi segítségnyújtást az egyeztetett strukturális reformok 

végrehajtásának feltételéhez kell kötni; 
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28. kitart amellett, hogy az EU költségvetésének egy uniós politikai stratégiában 

meghatározott és a többéves pénzügyi keret fejezeteiben kifejezett szakpolitikai 

célkitűzések elérésére kell irányulnia, és a költségvetési sorokat a tevékenységek szerinti 

felsorolás helyett e kereteken belül kell feltüntetni, és az e célokat követő 

programindokolások alá kell csoportosítani; ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy 

integráltabb megközelítést a különböző költségvetési sorok és források felhasználására 

annak érdekében, hogy képes legyen megfelelni a tényleges kihívásoknak regionális, 

nemzeti és európai szinten; hangsúlyozza továbbá, hogy a megerősített együttműködés 

kiadásait bele kellene foglalni az EU költségvetésébe; 

29. emlékeztet arra, hogy a 2015-ös mentesítést kísérő állásfoglalásában a Parlament felhívta 

a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat az európai strukturális és beruházási alapok 

tervezési és megvalósítási mechanizmusának szükséges aktualizálására, figyelembe véve 

az egyszerűsítés nyomon követésével foglalkozó magas szintű munkacsoport javaslatait, 

annak érdekében, hogy megerősítse a kohéziós politikának az uniós régiók és tagállamok 

közötti eltérések és egyenlőtlenségek kezeléséhez való hozzájárulását, és biztosítson 

jobban kezelhető és mérhetőbb, a programok társadalmi hatását magában foglaló 

teljesítménymutatókat a következő programozási időszakra; kitart amellett, hogy minden 

jövőbeli kiadásnak olyan programokra kell összpontosulnia, amelyek bizonyítottan uniós 

hozzáadott értékkel rendelkeznek, és hogy a teljesítményt kell a programok és rendszerek 

új generációjának középpontjába állítani a jobb földrajzi egyensúllyal együtt, amelynek 

biztosítani kell a finanszírozás igazságos elosztását szerte Európában; 

30. rámutat arra, hogy az uniós finanszírozásnak képesnek kell lennie arra, hogy kielégítse az 

új prioritások – úgymint a terrorizmus elleni küzdelem, a migrációnak egyéb intézkedések 

mellett a kiváltó okok jobb kezelése, az integráció és határellenőrzések révén történő 

szabályozása, valamint a brexitből eredő lehetséges pénzügyi kiesés hatásainak 

minimalizálása – finanszírozási szükségleteit; 

31. felhívja a Bizottságot, hogy javítson az uniós alapok hozzáadott értékére vonatkozó 

tájékoztatási stratégiáján; 

A brexit utáni kiesés pótlása: a költségvetés karcsúsítása és új források bevonása  

32. úgy véli, hogy bár az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre vonatkozó 

döntése sajnálatos esemény, amely negatívan befolyásolja az Egyesült Királyság és a 

többi tagállam polgárainak jövőjét, egyben lehetőséget is teremt arra, hogy az EU 27 

tagállama újradefiniálja és megreformálja politikai ambícióit, valamint a szükséges 

költségvetési eszközöket és módszereket; úgy véli, hogy a költségvetés reformja 

tekintetében az EU 27 tagállamának ambiciózusnak kell lennie, és törekednie kell arra, 

hogy a 28 tagú Unióéhoz hasonló szinten tartsa az EU éves költségvetését; 

33. úgy véli, hogy a brexitből eredő költségvetési kiesés által várhatóan a legjelentősebb 

mértékben sújtott szakpolitikai területeket meg kell óvni a jelentős visszaeséstől annak 

érdekében, hogy ne destabilizálódjon egyetlen jelenlegi gazdasági, társadalmi vagy 

igazgatási keret sem; rámutat arra, hogy az Unió globális vezető szerepének erősítése 

érdekében különösen szükség van a növekedés, a munkahelyek, a társadalmi kohézió, a 

kutatás, a fejlesztés és az innováció területét érintő uniós források védelmére; e 

vonatkozásban felhívja a Bizottságot, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló javaslat és 

hatásvizsgálatai elkészítése során gondosan vizsgálja meg a brexit különböző 
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forgatókönyveinek következményeit; 

34. rámutat ugyanakkor arra, hogy a költségvetési kiesés pótlása során nem a közpénzből való 

finanszírozás arányának növelését, hanem valamennyi szakpolitikai terület számára a 

fenntarthatóbb pénzügyi alapok biztosítását, valamint a lehető legnagyobb 

multiplikátorhatású magánforrások mozgósítását kell célul kitűzni; e tekintetben a 

támogatásalapú szubvenciókról egy pénzügyibb szemléletű, eszközorientált rendszer felé 

elmozduló paradigmaváltást szorgalmaz az uniós kiadások területén, amely azonban 

körültekintően figyelembe veszi a különböző kedvezményezettek kapacitásait és pénzügyi 

igényeit is; hangsúlyozza azonban, hogy ezt a váltást úgy kell megvalósítani, hogy az ne 

ássa alá a költségvetés átlátható kezelését és a költségvetési ellenőrző intézkedéseket; 

35. emlékeztet, hogy a pénzügyi eszközök nem alkalmasak mindenfajta beavatkozásra az 

olyan szakpolitikai területeken, mint a kohéziós politika; rámutat, hogy a hitelek, 

részvények vagy garanciák kiegészítő szerepet tölthetnek be, de elővigyázatosan, 

megfelelő előzetes értékelést követően kell őket használni, és a támogatásokat csak akkor 

kell kiegészíteni, ha az ilyen pénzügyi eszközöknek további pénzügy támogatás bevonása 

révén bizonyított hozzáadott értéke van; 

36. különösen hangsúlyozza az EU GNI-jének 1 %-ában rögzített szükségtelen plafon – 

amelyet a 2014–2020 közötti időszakra szóló jelenlegi többéves pénzügyi keretre 

vonatkozóan vezettek be – elhagyásának szükségességét, mivel e plafon gyakran 

korlátozza a kiadásokat, és jelentősen megnehezíti a költségvetés egyensúlyba hozatalát 

változó körülmények idején; arra buzdítja a tagállamokat, hogy a költségvetés megvitatása 

során vizsgálják meg a rugalmasság lehetőségét; 

37. ösztönzi a Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan új forrásokra irányuló javaslatokat, 

amelyek mérsékelnék az uniós költségvetésbe befizetett, tisztán GNI-alapú nemzeti 

hozzájárulásokat; rámutat arra, hogy az új rendszer véget vethetne a „méltányos 

megtérülés” Európa-ellenes, könyvelői szemléletének, amely aránytalan hangsúlyt helyez 

a tagállamok közötti nettó mérlegekre, és amely, sajnálatos módon, sok éve uralja a 

Tanácsban folytatott költségvetési vitákat; 

38. úgy véli, hogy a 27 tagú EU költségvetése megerősítésének egyik módjaként a 

Bizottságnak – a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoportnak az EU 

jövőbeli finanszírozásáról szóló jelentésében1 bemutatott módon – elsőként a szén-dioxid-

árazáson alapuló CO2-adó (adózás vagy piaci alapú eszközök felhasználásával történő) 

beszedésének lehetőségét kellene megvizsgálnia; úgy véli, hogy egy ilyen eszköz 

hozzáadott többletértéket is nyújtana Európában, mivel ez az adó a fogyasztói és a 

termelői magatartás megváltozását is ösztönözné egy kisebb szén-dioxid-kibocsátású jövő 

érdekében; úgy véli azonban, hogy minden adóra alapozott uniós megoldásnak semleges 

hatásúnak kell lennie az egyes tagállamok teljes adóterhelése tekintetében, és inkább a 

kockázatot jelentő szereplők hozzájárulásainak növelésére kell támaszkodnia; rámutat 

arra, hogy egy ilyen CO2-adónak figyelembe kellene vennie a jelenlegi 

kibocsátáskereskedelmi rendszereket az egymást lefedő vagy egymásnak ellentmondásos 

eszközök és célkitűzések elkerülése érdekében; 

                                                 
1  Európai Bizottság, „Az EU jövőbeli finanszírozása: a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport 

zárójelentése és ajánlásai”, 2017. január 4., 41–44. o. 
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39. arra buzdítja az Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgáljanak meg az EU 27 

tagállamának rendelkezésére álló olyan más adóalapú forrásokat, amelyek további európai 

hozzáadott értéket kínálhatnának egyes kockázatokkal összefüggő szakpolitikai 

területeken, egyúttal megerősítve az EU költségvetését;  

40. felhívja a Bizottságot, hogy használja ki az EU költségvetésének reformjára kínálkozó 

lehetőséget, és szüntessen meg minden visszatérítési mechanizmust, mivel ez 

igazságosabb, méltányosabb és ösztönzőbb struktúrát nyújtana minden tagállamnak. 
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