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JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy az alábbi javaslatokat foglalja bele a 2021–2027-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre, valamint az Európai Unió saját 
forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra vonatkozó időközi jelentésbe.

A többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat

1. emlékeztet az egységesség, a teljesség, az évenkéntiség, az egyensúly, a globális 
fedezet, az egyediség, a teljesítmény, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és az 
átláthatóság európai költségvetési elveire, amelyeket a többéves pénzügyi keret 
kidolgozásakor tiszteletben kell tartani;

2. hangsúlyozza, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretnek meg kell könnyítenie egy valódi európai hozzáadott értéket jelentő 
költségvetés létrejöttét, amely elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy elérje 
ambícióit, valamint fokozottabb hangsúlyt helyez a stabilitásra és az egyszerűségre, a 
teljesítményre és az eredményekre, amelynek eredményeként javul a kiadások 
hatékonysága, csökkennek a működési költségek, hatékonyabbá és méltányosabbá válik 
a források elosztása, valamint az uniós forrásokkal kapcsolatos elszámoltathatóság és 
átláthatóság, melynek révén a költségvetés érthetővé válik az európai polgárok számára;

Számadatok1

3. tudomásul veszi, hogy az Európai Számvevőszék szerint a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló bizottsági javaslat folyó árakon 18%-os 
növekedést jelent a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerethez 
képest, amely így 1087 euróról 1279 euróra emelkedik; hangsúlyozza azonban, hogy az 
inflációt, az egyesült királyságbeli kedvezményezettekre a 2014–2020 időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret során eső összegeket, valamint az Európai 
Fejlesztési Alap (EFA) költségvetésbe történő beépítését figyelembe véve a tényleges 
növekedés mértéke 5%; rámutat, hogy a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 
viszonylatában a Bizottság úgy becsüli, hogy ugyanezen összehasonlítható alapot 
alkalmazva valójában 1,16%-ról 1,08%-ra történő csökkenésről beszélhetünk, ami az 
EFA integrálását követően 11%-os;

4. tudomásul veszi, hogy a Bizottság a többéves pénzügyi keret „Természeti erőforrások 
és környezet” fejezetének 16%-os csökkentését javasolja, ami konkrétan a következőket 
jelenti:

– 15%-os csökkentés a KAP egészében (a közvetlen kifizetések 11%-os 
csökkentése és a vidékfejlesztési programokra szánt összegek 27%-os 
csökkentése),

– a Parlament adatai szerint a környezetvédelmi és éghajlat-politikai programra 

                                               
1 A Bizottság a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló javaslata, a 
Számvevőszék tájékoztató dokumentuma, 2018. július.
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(LIFE) szánt összeg 38%-os növekedése, amely a „Természeti erőforrások és 
környezet” fejezet egy kisebb, 2%-os része marad;

5. tudomásul veszi, hogy a „Kohézió és értékek” címre javasolt kiadások 1%-kal 
növekednek, de a program szintjén jelentős változások mutatkoznak, mivel a jelenleg 
kohéziót alkotó három alap, nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA), a Kohéziós Alap (KA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) együttesen 10%-
kal csökken, ami a következőket jelenti:

– az ERFA 2%-os növekedése, 

– a Kohéziós Alap 45%-os csökkentése,

– az ESZA 7%-os csökkentése, annak kibővített alkalmazási köre és az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés integrálása ellenére;

6. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendeletben a 
Bizottság a kohéziós politikára vonatkozó nemzeti allokációkat az ERFD, a KA és az 
Európai Szociális Alap Plusz (ESZA +) közötti részletes elosztás nélkül mutatta be;

7. tudomásul veszi, hogy más programok is szerepelnek majd a „Kohézió és értékek” 
fejezetben, így az Erasmus +, amelynek finanszírozása esetében a Bizottság 77%-os 
növekedést tervez (ez a „Kohézió és értékek” új fejezethez rendelt összeg 7%-át teszi 
ki);

8. tudomásul veszi, hogy összességében a Bizottság 115 milliárd EUR-val kívánja növelni 
a többéves pénzügyi keret egyéb fejezeteinek finanszírozását, ami a jelenlegi többéves 
pénzügyi keret 11%-ának felel meg; 

9. tudomásul veszi, hogy a Bizottság javasolta a „Migráció és határigazgatás” és a 
„Biztonság és védelem” fejezetek prioritássá tételét, amelyek a jelenlegi 1%-os szintről 
a teljes költségvetés közel 5%-ára emelkednek majd, valamint hogy az „Egységes piac, 
innováció és digitális gazdaság” keretében eszközölt kiadások a jelenlegi 11%-os 
szintről 15%-ra fognak emelkedni;

Stratégiai tervezés

10. tudomásul veszi, hogy a Bizottság az uniós költségvetés szerkezetét és programjait 
teljes mértékben összhangba kívánja hozni az Unió 2020 utáni, Pozsonyban és 
Rómában elfogadott eredményközpontú programjával1; megállapítja, hogy a 
Pozsonyban és Rómában elfogadott nyilatkozatok és ütemterv nem tekinthető hosszú 
távú, az Unió valamennyi szakpolitikai területét lefedő célkitűzésekkel és mutatókkal 
rendelkező stratégiai elképzelésnek;

11. ismételten felhívja a Bizottságot arra, hogy vezessen be hosszú távú jövőképet az 
Európai Unió globalizált világban elfoglalt helyzetéről, amelyet a hosszú távú politikai 
célkitűzéseken alapuló, helyesen alkalmazott politikák támasztanak alá, lehetővé téve 
ezáltal az EU számára az előtte álló jelenlegi és jövőbeli kihívások kezelését; 

                                               
1 Pozsonyi nyilatkozat, 2016. szeptember 16.; Római Nyilatkozat, 2017. március 25.
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megjegyzi, hogy ennek elmulasztása potenciálisan alááshatja a többéves pénzügyi 
keretről szóló javaslat hozzáadott értékét;

12. rámutat, hogy az Európa 2020 stratégia az új többéves pénzügyi keret időszakának 
kezdete előtt véget ér, valamint hogy még nem határoztak meg új stratégiai uniós 
célkitűzéseket; hangsúlyozza, hogy a Bizottság részéről további stratégiai szakpolitikai 
tervezésre van szükség, és ismételten hangsúlyozza, hogy az állami költségvetéseket a 
hosszú távú politikai célkitűzések meghatározása és a szakpolitikák az EU átfogó 
jövőképével összhangban történő kialakítása után kell meghatározni, és ezért sajnálja, 
hogy az új többéves pénzügyi keretről szóló javaslat nem tükrözi teljes mértékben ezt a 
követelményt;

13. kiemeli, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak először megfelelően indokolniuk kell 
az uniós finanszírozás szükségességét, majd meg kell állapítaniuk az elérendő célokat és 
eredményeket, és csak ezt követően tervezhetik meg a kiadásokat, a megfelelő, mérendő 
mutatók megadásával;

Politikai prioritások és az uniós költségvetés bemutatása

14. üdvözli, hogy az új programokat szakpolitikai csoportokba fogják rendezni, ami az éves 
költségvetés címeiben is tükröződni fog; kifejezi abbéli reményét, hogy ez világosabbá 
teszi majd, hogy e programok hogyan járulnak hozzá a szakpolitikai célokhoz;

15. üdvözli a költségvetés általános korszerűsítését és egyszerűsítését, valamint a 
fokozottabb ésszerűsítés, rugalmasság és átláthatóság elérésére irányuló ambíciót;

16. üdvözli, hogy Bizottság a szakpolitikai területek koncepcióját 2021-től kezdve össze 
kívánja hangolni a programcsoportokkal, és hogy ez az összehangolás megkönnyíti az 
éves költségvetés és a többéves pénzügyi keret fejezeteinek egyeztetését;

17. emlékeztet arra, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) számos alkalommal 
kérte a Bizottságot, hogy az uniós költségvetést a Parlament által elfogadott többéves 
pénzügyi keret politikai célkitűzéseivel összhangban nyújtsa be; véleménye szerint ez 
lehetővé teszi a költségvetési hatóság számára, hogy könnyebben ellenőrizze és nyomon 
kövesse a költségvetés előkészítését és végrehajtását; 

18. emlékeztet arra, hogy a politikák és projektek finanszírozásának összhangban kell 
lennie az éghajlat- és energiapolitikai célkitűzésekkel, valamint a Párizsi Megállapodás 
keretében tett kötelezettségvállalásokkal; ezért emlékeztet arra, hogy az EU kiadásai 
legalább 30%-ának hozzá kell járulnia az éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekhez, és 
egyetért azzal, hogy ez a legjobban az éghajlat-politikai kiadások valamennyi uniós 
program esetében való érvényesítése révén valósítható meg; ismételten felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy ezt a stratégiai tervezéssel összhangban, koherens 
és átfogó módon alkalmazzák;

19. rámutat, hogy nem került sor egyértelmű beruházásokra a szociális jogok uniós 
pillérének mindhárom intézmény által elfogadott céljaival kapcsolatban;

20. sajnálatát fejezi ki a javasolt többéves pénzügyi keretnek az ENSZ 2030-ra elérendő, a 
fenntartható európai társadalom irányába történő fokozatos átalakulást támogató,17 
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fenntartható fejlesztési céljával való összehangolásának hiánya miatt;

21. felhívja a Bizottságot, hogy a stratégiai területeken folyamatosan tegyen bizonyságot 
megfelelő vezetőképességről és adja tanújelét elkötelezettségének, továbbá felhívja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a finanszírozás általános láthatóságának növelését;

Egyszerűsítés és teljesítmény

22. üdvözli a kiadási programok számának egyharmaddal való csökkentésére és a szabályok 
következetesebbé tételére vonatkozó bizottsági javaslatot; hangsúlyozza, hogy a 
kedvezményezettek érdekében történő egyszerűsítés tényleges megvalósítása érdekében 
minden szükségtelen szabályt, követelményt és eljárást el kell törölni;

23. aggályosnak tartja, hogy a Bizottság két külön célkitűzés- és mutatókészletet használ a 
pénzgazdálkodási teljesítmény mérésére; egyrészt a Bizottság főigazgatói éves 
tevékenységi jelentéseikben értékelik a gazdálkodási terveikben meghatározott 
célkitűzések megvalósítását, másrészt a Bizottság az operatív kiadások a költségvetési 
tervezethez csatolt programindokolásain keresztül méri a kiadási programok 
teljesítményét;

24. emlékeztet arra, hogy a programindokolásokban említett jelenlegi teljesítménymérési 
keret 716 különböző típusú mutatót tartalmaz, amelyek 61 általános és 228 konkrét 
célkitűzés eredményességét mérik;

25. kéri a Bizottságot, hogy:

a) optimalizálja a teljesítménnyel kapcsolatos beszámolást, a következők révén:

– az általa a különféle teljesítményjelentéseihez használt célkitűzések és 
mutatók számának további csökkentése, és az azokra való összpontosítás, 
amelyek a legjobban mérik az Unió költségvetése által elért teljesítményt, az 
egyszerűsítés, az átláthatóság és a jobb ellenőrzés érdekében; 

– a minőségi megközelítés kiterjesztése és környezetvédelmi és szociális 
mutatók bevonása annak érdekében, hogy mérni lehessen az uniós politikák 
környezetvédelmi és szociális szakpolitikákra gyakorolt hatását;

– a pénzügyi információk olyan módon történő bemutatása, amely lehetővé 
teszi azoknak a teljesítményre vonatkozó információkkal való összevetését, 
hogy világos legyen a kiadás és a teljesítmény közötti kapcsolat;

b) a teljesítménnyel kapcsolatos jelentés kiegyensúlyozottabbá tétele az EU előtt 
álló, még leküzdésre váró kihívásokról szóló információk egyértelmű 
bemutatásával;

c) nyilatkozat benyújtása a bejelentett teljesítményadatok minőségéről;

A többéves pénzügyi keretről szóló javaslatot kísérő kiadási felülvizsgálat

26. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság csak a kiadások felülvizsgálatát végezte el 
ahelyett, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret alá tartozó valamennyi fontosabb 
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programot egy nulla alapú költségvetési megközelítéssel elemezné; megjegyzi, hogy a 
Bizottság korlátozott felülvizsgálata ugyanakkor a következőket kívánta kombinálni:

– a stratégiai felülvizsgálatot (amely arra összpontosít, hogy a programoknak azok 
hozzáadott értéke és az uniós célkitűzésekkel való összhangja szerint biztosítson 
prioritást)

– a hatékonysági felülvizsgálattal (amelynek célja a meglévő programok végrehajtásának 
javítására szolgáló eszközök felkutatása); 

27. sajnálja, hogy a fent említett kiadási felülvizsgálat nem nyújtott átfogó értékelést a 
programok valódi hozzáadott értékének bemutatására;

28. emlékeztet arra, hogy annak érdekében, hogy a Parlament a következő öt év 
mindegyikére kidolgozhassa a politikai keretet, a költségvetés programozását össze kell 
hangolni a jogalkotási ciklusokkal; úgy véli, hogy a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret átmeneti időszak lesz majd egy hétéves költségvetés és egy olyan új rendszer 
között, amely igazodik az ötéves jogalkotási időszakokhoz, és eközben nem 
veszélyezteti azokat a politikákat, amelyekhez hosszú távú programozásra van szükség;

29. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri, hogy a többéves pénzügyi keretet össze kell 
hangolni a politikai és intézményi ciklusokkal, és úgy véli, hogy egy félidős 
felülvizsgálat legkésőbb 2023 végéig történő megszervezése előrelépést jelent a 
többéves pénzügyi keret időtartamának az uniós intézmények ötéves politikai ciklusával 
való fokozatos összehangolása felé;

Uniós hozzáadott érték

30. emlékeztet arra, hogy az uniós pénzügyek jövőjéről szóló vitaanyagban1 a Bizottság hét 
kritériumot javasolt az uniós hozzáadott érték értékelésére, és kifejtette, hogy a 
programok uniós pénzügyi támogatásának az értékelés eredményétől kell függenie2; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy hiányzik az uniós hozzáadott érték átlátható 
meghatározása, és az nem is várható hamarosan;

31. tudomásul veszi, hogy a vitaanyag szerint csak a nagyon magas uniós hozzáadott 
értékkel rendelkező programok részesülhetnek teljes uniós finanszírozásban, hogy a 
közepes és magas uniós hozzáadott értékkel rendelkező projektek esetében a 
finanszírozásnak korlátozottnak kell lennie, valamint hogy nem szabad finanszírozni 
olyan programokat, amelyek uniós hozzáadott értéke alacsony volt;

32. sajnálja, hogy a közzétett kiadási felülvizsgálat nem tartalmazza a programoknak a 
Bizottság által az uniós hozzáadott értékre meghatározott kritériumokon alapuló 
szisztematikus értékelését, sem az egyes programok uniós hozzáadott értékével 
kapcsolatos általános következtetéseket; kéri a Bizottságot, hogy a vitaanyagban 
meghatározott hét kritérium alapján dolgozza ki és alkalmazza az uniós hozzáadott érték 
szilárd és tisztázó koncepcióját;

                                               
1 Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről, 2017. június 28., COM (2017)0358.
2 E kritériumok a következők: a Szerződés célkitűzései és kötelezettségei, az európai dimenziójú közjavak, a 
méretgazdaságosság, a tovagyűrűző hatások, a szubszidiaritás, az uniós integráció előnyei és az európai értékek: 
béke, demokrácia, jogállamiság.
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33. tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó stratégiai 
célkitűzéseket még nem határozták meg, a Bizottság nem volt abban a helyzetben, hogy 
megfelelően értékelhesse azoknak az EU 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
célkitűzéseivel való összhangját, ami megnehezítette az uniós hozzáadott érték jelzését 
és nyomon követését, amelynek mindenképpen további javulást kell mutatnia, 
különösen az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának tekintetében;

34. emlékeztet arra, hogy az európai költségvetésnek megfelelő választ kell adnia az 
európai szakpolitikák igényeire és törekvéseire, és hozzáadott értéket kell képviselnie az 
Unió számára;

Rugalmasság és elszámoltathatóság

35. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatait, hogy javítsa az EU költségvetésének a 
változó körülményekre való reagálási képességét azáltal, hogy növeli az általános 
rugalmasságot, és elegendő előirányzatot biztosít az előre nem látható események 
fedezésére anélkül, hogy akadályozná a nyomon követést és az ellenőrzést; üdvözli 
különösen azokat a javaslatokat, amelyek célja a saját források felső határának emelése, 
a kifizetési előirányzatok teljes összege és a kötelezettségvállalási előirányzatok teljes 
összege közötti különbség csökkentése, a kifizetésekre vonatkozó összesített tartalékra 
vonatkozó korlátozások megszüntetése, a többéves pénzügyi kereten kívüli különleges 
eszközök (Rugalmassági Eszköz, sürgősségisegély-tartalék, Európai Unió Szolidaritási 
Alapja és Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap) méretének és hatókörének 
növelése, a sürgősségisegély-tartalék alkalmazási körének az EU-n belüli műveletekre 
való kiterjesztése, valamint a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 
bővítése és annak uniós tartalékká való átnevezése;

36. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, melynek célja az EFA beépítése az uniós 
költségvetésbe, és annak ugyanazon elvek és szabályok hatálya alá helyezése, mint 
amelyek az uniós költségvetésből finanszírozott egyéb programokra vonatkoznak, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésből az uniós célkitűzések 
megvalósítására fordított forrásokkal, valamint a továbbra is a költségvetésen kívül 
felhasznált forrásokkal kapcsolatban biztosítani kell az elszámoltathatóság és az 
átláthatóság következetes szintjét;

37. ragaszkodik ahhoz, hogy az uniós és nemzeti szintű uniós szakpolitikák valamennyi 
finanszírozási típusa tekintetében nyilvános ellenőrzési megbízást kell megállapítani, és 
hogy az Európai Számvevőszéket kell kinevezni az uniós szakpolitikák végrehajtására 
létrehozott szervek ellenőreként, beleértve az olyan uniós szerveket, mint az Európai 
Védelmi Ügynökség és a javasolt Európai Monetáris Alap, valamint az uniós jogrenden 
kívüli megállapodásokon keresztül, a nem uniós költségvetési műveleteivel 
kapcsolatban létrehozott olyan szervezeteket, mint az Európai Stabilitási Mechanizmus 
és az Európai Beruházási Bank;

A KAP és a kohézió költségvetésének csökkentése

38. tudomásul veszi a Bizottság által a KAP és a kohézió tekintetében javasolt 
csökkentéseket, és úgy véli, hogy ezek szükséges lépések a hatékonyabb és célzottabb 
kiadások felé;
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39. attól tart, hogy a KAP csökkentése hátrányosan érinti majd számos mezőgazdasági 
termelő szakmai tevékenysége fenntartására való képességét; úgy véli, hogy a KAP-
támogatás hatékonyságának növelése abszolút szükséges e negatív hatások korlátozása 
érdekében;

40. emlékeztet a Számvevőszéknek a KAP jövőjéről szóló bizottsági közleményre 
vonatkozó ajánlásaira, nevezetesen arra, hogy az új teljesítési modellnek statisztikai és 
tudományos tényeken alapuló ambiciózus és releváns, az uniós célkitűzésekkel 
összehangolt teljesítménycélokat kell megvalósítania, amelyeket szilárd 
elszámoltathatóság és ellenőrzési lánc jellemez, és amelyek a teljesítmény fokozott 
nyomon követésén, a szakpolitikai teljesítmény értékelésén, valamint megbízható 
értékelési kereten alapulnak;

41. hangsúlyozza, hogy a KAP finanszírozási rendszereinek különösen a mezőgazdasági 
kisvállalkozásokat, az ökológiai és földrajzi kihívásokkal küzdő térségeket, valamint a 
ritkán lakott régiókat kell előnyben részesíteniük az EU stratégiai céljaival 
összhangban;

42. tudomásul veszi, hogy a Bizottságnak az a javaslata, hogy az új KAP-ot a tagállamok 
által kidolgozandó stratégiai tervek alapján tervezzék meg, arra kényszerítheti a 
tagállamokat, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak a mezőgazdasági politika és a 
költségvetés-tervezés terén; megjegyzi továbbá, hogy ez növelheti annak kockázatát, 
hogy a KAP pénzügyi irányítása még sokrétűbb és összetettebb lesz, és ezáltal 
nehezebbé válnak a törvényes ellenőrzések;

43. tudomásul veszi a vidékfejlesztési programokat érintő csökkentéseket, melyek mértéke
összesen 27%, ezen belül a Kohéziós Alap 45%-kal, az Európai Szociális Alap pedig 
10%-kal csökken; ugyanakkor felhívja a Bizottságot, biztosítsa, hogy képes legyen 
sikeresen kezelni a városi és vidéki területek közötti egyenlőtlenségeket és éles 
megosztottságokat, a különbségek elmélyülését eredményező folyamatok visszafordítsa 
és a szétaprózódás leküzdése érdekében;

Saját források

44. üdvözli a saját források három új kategóriáját, amelyek magukban foglalják a közös 
összevont társaságiadó-alap (KÖTA) egy részét, a kibocsátáskereskedelmi rendszer által 
generált bevétel 20%-át, valamint az egyes tagállamokban az újrafeldolgozatlan 
műanyag csomagolási hulladék mennyiségére számított nemzeti hozzájárulást; e 
tekintetben emlékeztet arra, hogy a saját források javasolt rendszere nem növelheti az 
uniós adófizetők általános adóterheit, valamint hogy annak az uniós költségvetéshez 
való tagállami hozzájárulás arányos csökkentését kell eredményeznie;

45. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy tegyen további javaslatokat az új saját forrásokra 
vonatkozóan annak érdekében, hogy középtávon önfenntartó uniós költségvetés jöjjön 
létre; úgy véli, hogy az új valódi saját források arányának jelentős szerepet kell játszania 
az uniós költségvetés bevételi oldalán;

46. megismétli, hogy a korrekciók és engedmények jelenlegi rendszerét el kell törölni, és 
támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy 2025-ig számolják fel valamennyi 
engedményt, ami egyszerűbb és átláthatóbb struktúrát eredményez;
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47. támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy 10%-ra csökkenjen a vámok tagállamok 
által beszedési költségként visszatartott aránya;

48. felszólít a héa az EU saját erőforrásaként való fenntartására, valamint annak tényleges 
egyszerűsítésének végrehajtására; 

49. úgy véli, hogy az EU finanszírozásának stabilabbnak, fenntarthatóbbnak, 
kiszámíthatóbbnak, és az uniós polgárok számára átláthatóbbnak és érthetőbbnek kell 
lennie;

50. megjegyzi, hogy az uniós feltételrendszer átfogó célkitűzése a tagállamok közötti 
integráció és kohézió előmozdítása; úgy véli, hogy egy megalapozott logikai 
feltételrendszernek magában kell foglalnia az ösztönzők oly módon történő 
megállapítását, amely a tagállamok az európai projektben való fokozottabb 
szerepvállalását eredményezi, hozzájárul a tervezett eredményhez, és megakadályozza 
az uniós forrásokkal való visszaélést;

51. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza a nemzeti hozzájárulás kiszámítását a tagállamokban 
az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladék mennyisége alapján, valamint a 
hozzájárulás beszedésének módját; felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be olyan 
nyomon követési eszközöket, amelyek támogatják a tagállamokat a hozzájárulás 
beszedése és kiszámítása közös módszertanának kialakításában;

52. aggodalommal állapítja meg, hogy a KÖTA-ra vonatkozó jogalkotási javaslatot még 
nem fogadták el, és nem áll rendelkezésre időbecslés arra vonatkozóan, hogy arról 
mikor állapodnak meg a Tanácsban; úgy véli, hogy a KÖTA emiatt nem tekinthető a 
következő programozási időszakra vonatkozó valódi saját forrásnak; sürgeti a Tanácsot, 
hogy ebben az összefüggésben jusson megállapodásra, tekintettel a KÖTA jelentőségére 
a multinacionális vállalatok általi adókikerülés problémájának kezelésében;

53. üdvözli azt az elvet, hogy az uniós politikákból származó jövőbeli bevételeknek az 
uniós költségvetésbe kell befolyniuk, mivel valódi uniós jövedelemforrást jelentenek;

54. ismételten felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a meglévő 
ellenőrzési rendszerek megerősítését, valamint az EU pénzügyi érdekeit sértő csalások 
és szabálytalanságok megelőzését;

55. ebben az összefüggésben hangsúlyozza, hogy fel kell számolni az Unión belüli 
vámellenőrzések terén fennálló különbségeket, amelyek komoly kockázatot jelentenek 
az EU pénzügyi érdekeire nézve, és felszólítja a Bizottságot, hogy az árucsempészet és 
az adócsalás elleni hatékony küzdelem érdekében hangolja össze a vámkezelést az EU 
teljes területén.
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