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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz 
– Bizottság
(2019/2213(BUD))

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületnek (IPCC) az 1,5 °C-os globális 
felmelegedésről szóló, 2018. október 8-i különjelentésére1,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 314. cikkére,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre3,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra4,

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 
2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra5,

– tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetésére6 és az ehhez csatolt, a Parlament, a Tanács és a Bizottság által 
elfogadott együttes nyilatkozatokra,

– tekintettel a „2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – A 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című 2018. november 14-i időközi 
jelentésére7, valamint „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret és a saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című 2019. október 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
3 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
4 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
5 HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
6 HL L xx, ….
7Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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10-i állásfoglalására8,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni összehangolt uniós 
fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására9, 

– tekintettel „Az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmét szolgáló biztonsági 
hálóról: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása” című, 2020. 
május 13-i állásfoglalására10,

– tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről 
szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására11, 

– tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei konferenciájának 15. üléséről 
(COP15) szóló, 2020. január 16-i állásfoglalására12,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére, és az a szociális jogok európai pilléréről 
szóló, 2017. január 19-i állásfoglalására13,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására14,

– tekintettel a Tanácsnak a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló, 
2020. február 18-i következtetéseire (06092/2019),

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére,

– tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság módosítások formájában benyújtott 
álláspontjára,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, az Alkotmányügyi Bizottság és a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság levelére;         

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0110/2020),

A. mivel az Európai Unió váratlan és példa nélküli egészségügyi, gazdasági, szociális és 

8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
10 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0065.
11 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124.
12 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0015.
13 HL C 242., 2018.7.10, 24. o.
14 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
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környezeti válsággal néz szembe a Covid19-világjárvány miatt;

B. mivel ezek a rendkívüli körülmények nem kezelhetők a „szokásos ügymenetre” 
tervezett költségvetéssel;

C. mivel az EUMSZ 311. cikke értelmében az Uniónak gondoskodnia kell a szakpolitikai 
célkitűzései eléréséhez szükséges eszközökről, és költségvetését teljes egészében saját 
forrásokból kell finanszírozni;

D. mivel az EUMSZ 312. cikke értelmében a többéves pénzügyi keretet az Európai 
Parlament tagjainak többségével elfogadott egyetértését követően a Tanács fogadja el 
egyhangúlag;

E. mivel a jelenlegi többéves pénzügyi keret 2020 végén véget ér, és mivel 2021 lesz a 
következő, felülvizsgált és átalakított keret végrehajtásának első éve;

F. mivel a Parlament 2018 novembere óta készen áll a többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalásokra, a Tanács azonban eddig nem folytatott érdemi tárgyalásokat a 
Parlamenttel az Általános Ügyek Tanácsának üléséhez kapcsolódó minimális 
kapcsolatfelvételen túl; mivel az Európai Tanácson belüli megállapodás elérésére 
rendelkezésre álló időkeretet több alkalommal meghosszabbították; 

G. mivel 2020. május 27-én a Bizottság aktualizált javaslatot terjesztett elő a következő 
többéves pénzügyi keretre vonatkozóan;

H. mivel az IPCC tudósai legutóbbi jelentésükben radikális fellépésre szólítanak fel az 
ökológiai átmenethez való felzárkózás érdekében, tekintettel arra a figyelmeztetésükre, 
hogy a szén-dioxid-koncentráció 2018 és 2019 között háromszor gyorsabban nőtt, mint 
az 1960-as években, hangsúlyozva, hogy csak néhány év maradt annak 
megakadályozására, hogy az éghajlatváltozás és annak környezeti hatásai 
visszafordíthatatlanná váljanak;

I. mivel a Covid19-járvány kitörésével összefüggésben a nemi alapú erőszak áldozatai 
hosszú ideig ki lehetnek téve az elkövetőknek, elvágva a szociális és intézményi 
támogatástól, amint azt számos uniós ország adatai is mutatják, és mivel a nők 
aránytalanul nagy mértékben vannak jelen azokban a szakmákban, ahol magas a 
fertőzés kockázata;

A Covid19-válság kezelése:  a védelmet és az innovációt célzó költségvetés...

1. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés létfontosságú az Unió előtt álló kihívások 
kezeléséhez, amelyeket a Covid19-válság még láthatóbbá tett, és tükröznie kell a 
tagállamok és az intézmények ambícióinak mértékét; hangsúlyozza ezért, hogy a 2021. 
évi költségvetésnek elsősorban a Covid19-járvány hatásainak enyhítésére és a 
fellendülés támogatására kell összpontosítania, az európai zöld megállapodásra és a 
digitális átalakulásra építve; 

2. hangsúlyozza, hogy az Uniónak és valamennyi tagállamának teljes szolidaritást kell 
mutatnia a leginkább rászorulókkal, közösségként összefogva és biztosítva, hogy 
egyetlen ország se maradjon magára a világjárvány és annak következményei elleni 
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küzdelemben, többek között az e történelmi kihívással arányos 2021. évi költségvetés 
révén; 

3. e tekintetben hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésnek a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó aktualizált, újraorientált és nagyon ambiciózus többéves pénzügyi keret első 
évének kell lennie;

4. a 2020. május 13-i állásfoglalásával összhangban megismétli azon kérését, hogy a 
Bizottság 2020. június 15-ig tegyen javaslatot a többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
vészhelyzeti tervre a 2020. évi felső határok automatikus meghosszabbítása alapján, az 
uniós programok kedvezményezettjeinek védelme és a finanszírozás folyamatosságának 
biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti 
tervének lehetővé kell tennie a meglévő uniós programok meghosszabbítását és a válság 
következményeinek kezelésére való összpontosításukat, valamint a legsürgetőbb új 
eszközök és kezdeményezések létrehozását; hangsúlyozza, hogy 2021-ben el kell 
kerülni a jelenlegi többéves pénzügyi keret és programok megszakításának vagy 
szabálytalan meghosszabbításának kockázatát, és garantálni kell, hogy az Unió képes 
legyen műveleteinek végrehajtására, valamint ambiciózus válságreagálási és 
helyreállítási stratégia kidolgozására;

5. hangsúlyozza, hogy egyedül egyetlen tagállam sem lesz képes arra, hogy a Covid19-
válság leküzdéséhez szükséges ideig jelentős helyreállítási tervet finanszírozzon, és 
hogy amennyiben kizárólag adósságból finanszírozzák azokat, a nemzeti helyreállítási 
tervek összege és időtartama nagyon korlátozott lenne; kitart amellett, hogy a 
helyreállítási tervnek 2021-től az uniós költségvetésből finanszírozott jelentős 
beruházási összetevőt kell tartalmaznia, és ezért kéri, hogy a 2021. évi költségvetés 
képezze e helyreállítási terv fontos részét;

6. úgy véli, hogy a helyreállítási tervet az európai zöld megállapodásra és társadalmaink 
digitális átalakítására kell alapozni gazdaságunk újjáépítése, az ellenálló képesség és a 
befogadás biztosítása érdekében, bolygónk korlátainak tiszteletben tartása mellett, az 
emberek jólétének és egészségének a további kockázatokkal és környezeti hatásokkal 
szembeni védelme, minőségi munkahelyek teremtése, valamint a társadalmi, gazdasági 
és területi kohézió és konvergencia biztosítása érdekében, különösen a kkv-kba és a 
válság által leginkább érintett ágazatokba, például az idegenforgalomba, valamint a 
fenntartható állami infrastruktúra, szolgáltatások és stratégiai ágazatok, például az 
egészségügy fejlesztésébe történő beruházások révén; felhívja a Bizottságot, hogy 
mutasson be egy olyan 2021. évi költségvetési tervezetet, amely összhangban van 
ezekkel a prioritásokkal; 

7. úgy véli, hogy az uniós költségvetés bevételi oldalát az uniós szakpolitikák 
megvalósítására szolgáló eszköznek kell tekinteni; hangsúlyozza, hogy a válság 
következtében felmerülő kiegészítő kiadások fedezése és az uniós költségvetésben a 
GNI-hozzájárulások túlsúlyának enyhítése érdekében 2021-től új, közvetlenül az uniós 
költségvetésbe általános bevételként befolyó saját forrásoknak kell kulcsszerepet 
játszaniuk; úgy véli, hogy az új saját források hiánya negatív politikai 
következményekkel fog járni az Unió 2021. évi költségvetésére nézve, és veszélyezteti 
fogja a Bizottság új politikai menetrendjét; ebben az összefüggésben a Bizottság saját 
forrásokra vonatkozó, 2018. májusi javaslatait jó kiindulópontnak tekinti, amelyet a 
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jelenlegi kihívások és válság fényében széles körben ki kell terjeszteni; emlékeztet arra, 
hogy a 2018. november 14-i időközi jelentésében és 2019. október 10-i 
állásfoglalásában foglaltaknak megfelelően az Európai Parlament csak akkor fogja 
jóváhagyni a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet, ha 
megállapodás születik az EU sajátforrás-rendszerének reformjáról, ideértve egy új 
sajátforrás-kosár bevezetését is; 

8. meg van győződve arról, hogy a jelenlegi válság nem áshatja alá a klímasemlegesség 
2050-ig történő elérésére irányuló célkitűzést, amely szerint 2030-ig az 1990-es szinthez 
képest 55%-kal kell csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását; emlékeztet 
arra, hogy az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) a kibocsátási szakadékról 
szóló 2019. évi jelentése az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának évi 7,6%-os 
globális csökkentésére szólít fel annak érdekében, hogy a hőmérséklet-emelkedés ne 
haladja meg az 1,5 °C-ot, ami uniós szinten évente körülbelül 6,8%-os csökkentést 
jelent; kiemeli, hogy ez hatalmas kihívást jelent, különös tekintettel az olyannyira 
szükséges fenntartható, társadalmilag igazságos átmenetre, amelynek figyelembe kell 
vennie az uniós régiók és tagállamok különböző kiindulási pontjait, és amelyet tömeges 
munkahelyteremtésnek kell kísérnie; kitart amellett, hogy e példa nélküli vállalkozás 
mindössze tíz év alatt történő sikerre viteléhez sürgős fellépésre van szükség, amelyet 
erős uniós költségvetésnek kell támogatnia 2021-től kezdve;

9. aggodalmát fejezi ki a válság további gazdasági, szociális és politikai következményei 
miatt, ha az EU nem vértezi fel magát gyorsan a társadalmi kohézió védelmét, a 
munkahelyek megőrzését és a tömeges elbocsátások megelőzését szolgáló új és 
hatékony eszközökkel; ezzel összefüggésben üdvözli a szükséghelyzeti 
munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszközre 
(SURE) irányuló javaslatot, valamint a Bizottság elnökének arra irányuló 
kötelezettségvállalását, hogy jogalkotási javaslatot nyújt be az európai munkanélküli-
járadék viszontbiztosítási rendszerre vonatkozóan annak mielőbbi végrehajtása 
érdekében;

...a súlyos szociális, környezeti, gazdasági és pénzügyi kihívásokra adandó válaszok 
biztosítása érdekében

10. üdvözli a Bizottságnak az európai zöld megállapodásra és a Fenntartható Európa 
beruházási tervre irányuló javaslatait; 

11. megjegyzi azonban, hogy az ÜHG-kibocsátás 2030-ig történő 40%-os csökkentésére 
irányuló célkitűzés eléréséhez, illetve e cél várható további emeléséhez a Bizottság 
becslése szerint évente legalább 260 milliárd EUR-s finanszírozási hiányt kell áthidalni, 
valamint emellett további költségeket jelentenek a környezetvédelmi, erőforrás-kezelési 
és szociális alkalmazkodási kiadások; úgy véli, hogy az EU üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának és teljes szénlábnyomának csökkentése érdekében a határokon történő 
szén-dioxid-kiigazítási mechanizmusnak (CBAM), az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének (ETS) és az uniós éghajlat-politikai jogszabályoknak teljes mértékben 
hozzá kell járulniuk a politikai és pénzügyi erőfeszítések terén elérendő jelentős 
előrelépéshez; úgy véli, hogy a válságra adott válasz szerves részeként a méltányos 
átálláshoz méltányos és megfelelő finanszírozásra van szükség;
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12. megismétli, hogy a Parlament többéves pénzügyi keretre vonatkozó megbízatását a 
felső határokról, a programok előirányzatairól, a saját forrásokról és a rugalmassági 
rendelkezésekről, a félidős felülvizsgálatról és az olyan horizontális elvekről, mint a 
fenntartható fejlődési célok érvényesítéséről, valamint az éghajlatváltozásról és a nemek 
közötti egyenlőségről szóló, 2018. november 14-i időközi jelentésében határozták meg; 
megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások eredménye 
nagymértékben meghatározza az uniós programok következő időszakra vonatkozó 
finanszírozási szintjét, továbbá megismétli azon álláspontját, hogy a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatokat 2018-as árakon 1324,1 
milliárd EUR-ban kell megállapítani, ami az EU-27 bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 
1,3%-át teszi ki; ezt az álláspontot tükrözve eltökélt szándéka, hogy megvédje a 2021. 
évi költségvetés folyó árakon számított 192,1 milliárd EUR összegű 
kötelezettségvállalási előirányzatait; hangsúlyozza, hogy e pozíción felül jelentős 
további előirányzatokra van szükség a jelenlegi válság kezeléséhez;

13. emlékeztet arra az álláspontjára, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret éghajlattal és biológiai sokféleséggel kapcsolatos általánosan 
érvényesítendő céljainak túl kell mutatniuk az időközi jelentésben meghatározott célzott 
kiadási arányokon; ezért célul tűzi ki a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadások 
esetében a 10%-os, az éghajlati szempontok érvényesítésével kapcsolatos kiadások 
esetében pedig a 30%-os szint elérését 2021-re; ismételten felkéri a Bizottságot, hogy 
egy keretrendelet formájában határozzon meg egyértelmű támogathatósági 
kritériumokat egy új, kötelező érvényű módszertanra vonatkozóan a releváns éghajlati 
és biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadások meghatározása és nyomon követése 
érdekében, összhangban a „Ne okozz kárt!” elvvel, adott esetben megfelelő korrekciós 
intézkedésekkel kiegészítve azt, valamint olyan ellenőrző mechanizmussal, amely 
azonosítja az uniós fellépések által a biológiai sokféleségre és az éghajlatra gyakorolt 
potenciális negatív hatásokat, eleget téve a Párizsi Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásainak és annak a felszólításnak, hogy fokozatosan szüntesse meg a 
fosszilis tüzelőanyagok közvetlen és közvetett támogatását;

14. támogatja, hogy kutatási és fejlesztési forrásokat mobilizáljanak, illetve hogy 
rugalmasan járjanak el e források mobilizálásakor a Covid19-hez kapcsolódó 
intézkedések céljaira, például vakcinák, új kezelések, diagnosztikai vizsgálatok és 
orvosi rendszerek kifejlesztése érdekében, hogy ezáltal meg lehessen fékezni a 
koronavírus terjedését és emberéleteket lehessen megmenteni; 

15. határozottan hangsúlyozza, hogy az Unió éghajlat-politikai céljai fenntartható és hosszú 
távú megoldásokat igényelnek; kiemeli a kutatás és fejlesztés kiemelkedő szerepét 
abban, hogy hatékony, realisztikus és megvalósítható megoldások szülessenek a 
polgárok, a vállalkozások és a társadalom számára; hangsúlyozza, hogy az Európai 
horizont lesz az éghajlatra vonatkozó új megoldások kidolgozásának fő programja; kéri 
valamennyi hozzájáruló K+F-program finanszírozásának növelését annak érdekében, 
hogy az Unió globális vezető szerepet töltsön be a zöld technológiák terén és nagyobb 
mértékben erősítse globális versenyképességét, csökkentse a külföldi kulcsfontosságú 
technológiáktól való függőségét, vezető szerepet töltsön be az információs és 
kommunikációs technológiák (IKT), a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság 
terén, új kezeléseket dolgozzon ki az olyan súlyos betegségekre, mint a rák, valamint 
hogy szuperszámítógépes és adatfeldolgozó kapacitásokat építsen ki;
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16. nagy aggodalommal jegyzi meg, hogy számos kiváló kutatási javaslat nem hajtható 
végre, nem a rossz minőség, hanem a vonatkozó programok jelentős 
alulfinanszírozottsága miatt; hangsúlyozza, hogy a kutatás és az innováció nagyon 
versenyképes piacok, ahol a kutatókat a világ más régióiba vonzzák, mivel Európában 
nem állnak rendelkezésre finanszírozási lehetőségek; hangsúlyozza, hogy az Egyesült 
Királyság számos uniós kutatási és fejlesztési program fő kedvezményezettje helyett 
erős versenytárs lesz; felkéri a Tanácsot, hogy vegye figyelembe, hogy az Európai 
horizontban jelentkező hiány 10 milliárd eurónként 110 milliárd eurós GDP-veszteséget 
fog eredményezni a következő 25 évben; arra a következtetésre jut, hogy a kutatásra és 
a fejlesztésre vonatkozó alacsony költségvetési ambíciók ellentmondanának a 
versenyképesség vagy az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében tett minden 
ígéretnek, különösen az Európa 2020 stratégia keretében a GDP 3%-ában meghatározott 
cél elérése érdekében szükséges további erőfeszítések tekintetében;

17. hangsúlyozza, hogy a közlekedési infrastrukturális beruházások mind az EU 
gazdaságának a jelenlegi helyzetben történő támogatására, mind az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemre irányuló célkitűzéseknek, valamint a fenntartható mobilitásra való 
áttérésnek megfelelnek, különösen a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T), a 
Shift2Rail-re és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre vonatkozó szakpolitikák 
befejezésére támaszkodva; 

18. ismét megerősíti, hogy a versenyképes űripar létfontosságú Európa üzleti környezete 
számára, mivel minőségi munkahelyeket, jelentős K+F tevékenységeket biztosít, és 
garantálja az európai műholdas infrastruktúra autonómiáját; kiemeli a világűrben 
előállított adatok mint a föld- és környezetvédelmi megfigyelésre szolgáló alapvető 
eszközök előnyeit;

19. hangsúlyozza, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) a tagállamok vállalatainak 
99%-át teszik ki, és jelentős mértékben hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, a 
gazdasági stabilitáshoz és egyre nagyobb mértékben a fenntarthatósági erőfeszítésekhez 
is, és hogy a Covid19-járványból eredő gazdasági visszaesés valószínűleg ezeket a 
vállalatokat érinti majd a leginkább; hangsúlyozza, hogy a kkv-k nehezen találnak 
finanszírozási lehetőségeket, és e tekintetben emlékeztet a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő uniós program (COSME) 
szerepére; emlékeztet a Parlament azon álláspontjára, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó egységes piaci programon belül meg kell duplázni a 
program utódjának pénzügyi keretét, ami várhatóan legalább 80%-os sikerességi arányt 
tesz lehetővé a kiváló minőségű javaslatok esetében; hangsúlyozza, hogy a kkv-knak 
nyújtott pénzügyi támogatást az InvestEU kkv-keretén keresztül is folyósítani kell 
annak érdekében, hogy a termékeket és a szolgáltatásokat piackésszé tegyék, és 
lehetővé tegyék gyors növekedésüket a globális piacokon; ismételten hangsúlyozza, 
hogy tovább kell bővíteni az induló vállalkozások létrehozásának és növekedésének 
lehetőségeit, és különös hangsúlyt kell fektetni a kkv-k digitális átalakulására, amelyet a 
vállalkozásokat segítő e-kormányzati eszközként az egységes piac portálja is támogat, 
összhangban az ambiciózus fogyasztóvédelmi politikákkal, valamint az ökológiai 
átmenetre; üdvözli továbbá ebben az összefüggésben az Európai Beruházási Bank 
(EBB) csoport különböző kezdeményezéseit, nevezetesen 40 milliárd euró mozgósítását 
az érintett kkv-k számára, 5 milliárd eurót az egészségügyi ágazat vállalatai számára, 
valamint a részvényesek által finanszírozandó 25 milliárd eurós garanciaalapot;
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20. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi válság számos régiót és ágazatot jelentős mértékben 
érint majd; ezzel összefüggésben meg van győződve arról, hogy a kohéziós politika 
kulcsfontosságú szerepet fog játszani, és minden eddiginél fontosabb szerepet fog 
betölteni a gazdasági fellendülés ösztönzésében az EU valamennyi területén, erősíteni 
fogja az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohézióját, és további finanszírozást és 
nagyobb rugalmasságot fog igényelni az előttünk álló összetett környezeti, társadalmi, 
gazdasági és demográfiai kihívások kezeléséhez; hangsúlyozza, hogy amennyiben a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a vonatkozó jogalap 
elfogadása késedelmet szenved, elengedhetetlen lesz a két programozási időszak közötti 
átmeneti időszak;

21. a jelenlegi helyzet azonnali és hosszú távú, jelentős negatív szociális hatásai fényében 
hangsúlyozza a szociális jogok európai pillérének a 2021. évi uniós költségvetésben 
való teljes körű végrehajtásának fontosságát, valamint a megerősített uniós szociális 
intézkedések, nevezetesen az Európai Szociális Alap+ döntő szerepét a gazdasági 
helyreállításában, és különösen a fiatalok és az idősek körében tapasztalható 
munkanélküliség, a gyermekszegénység, a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
kockázata és a diszkrimináció elleni küzdelemben és a megerősített szociális párbeszéd 
biztosításában, a hosszú távú strukturális demográfiai változások kezelésében és annak 
garantálásában, hogy mindenki, de különösen az idősödő népesség hozzáférjen a 
létfontosságú és kulcsfontosságú szolgáltatásokhoz, például az egészségügyi ellátáshoz, 
a mobilitáshoz, a megfelelő táplálkozáshoz és a tisztes lakhatáshoz;

22. kéri, hogy a 2021. évi költségvetés fordítson különös figyelmet a tengerentúli országok 
és területek (TOT-ok) szükségleteire és a velük fenntartott kapcsolatokra, mivel azok 
különösen érzékenyek lehetnek az éghajlatváltozás káros hatásaira; hangsúlyozza 
továbbá, hogy javítani kell a tengerentúli országok és területek (amelyek különleges 
helyzetük és méretük miatt korlátozott igazgatási erőforrásokkal és szakértelemmel 
rendelkeznek) alapokhoz való hozzáférését;

23. hangsúlyozza, hogy a belső biztonság szerves része az uniós polgárok által a védelmet 
nyújtó Unióval szemben megfogalmazott elvárásoknak; hangsúlyozza, hogy az olyan 
biztonsági fenyegetések, mint a terrortámadások, a határokon átnyúló szervezett 
bűnözés és az olyan új típusú bűncselekmények, mint a kiberbűnözés, folyamatosan 
veszélyeztetik az Európai Unió kohézióját, és határozott, összehangolt európai választ 
igényelnek; úgy véli, hogy ehhez fokozott határokon átnyúló együttműködésre van 
szükség az illetékes hatóságok között; hangsúlyozza, hogy a rendőrségi, igazságügyi és 
egyéb illetékes hatóságok közötti hatékony és gyors együttműködés biztosítása 
érdekében kötelező megerősíteni és korszerűsíteni az informatikai rendszereket, a 
rendszerek jobb interoperabilitására, valamint az adatokhoz való könnyebb hozzáférésre 
és azok olvashatóságára összpontosítva; tudomásul veszi, hogy a Bizottság 2021-ben 
várhatóan elindítja a biztonsági unióra vonatkozó új stratégiát, amely az e 
fenyegetésekhez kapcsolódó kulcsfontosságú területekre vonatkozó kezdeményezéseket 
fog tartalmazni; 

24. felhívja a Bizottságot, hogy különítse el a szükséges költségvetést annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus nagyobb kapacitással 
rendelkezzen annak érdekében, hogy az EU felkészültebb legyen és jobban tudjon 
reagálni a természeti katasztrófák, világjárványok és vészhelyzetek valamennyi típusára, 
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például a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris vészhelyzetekre; ismételten 
hangsúlyozza az uniós polgári védelmi mechanizmus fontosságát a polgárok 
katasztrófákkal szembeni jobb védelme érdekében;

25. hangsúlyozza, hogy az Erasmus+ program sikeresen javította a fiatalok mobilitását, 
képzését és készségeit; kiemeli a program megfelelő finanszírozásának szükségességét, 
többek között annak érdekében, hogy azt mindenféle hátterű és korú személy számára 
hozzáférhetővé tegyék; 

26. emlékeztet arra, hogy az európai értékek és kultúrák előmozdítása aktív szerepet játszik 
a demokrácia, a megkülönböztetésmentesség és a nemek közötti egyenlőség 
támogatásában, valamint a félretájékoztatás és az álhírek visszaszorításában; 
hangsúlyozza e tekintetben, hogy elegendő finanszírozást kell biztosítani a 
Jogérvényesülés, Jogok és Értékek programok számára, és e programon belül meg kell 
erősíteni a nemi alapú erőszak áldozatainak támogatására szánt forrásokat; 
hangsúlyozza, hogy a kulturális és kreatív ágazatok, valamint a turizmus az egész EU-ra 
kiterjedő válság által sújtott fő ágazatok közé tartoznak; kéri, hogy hozzanak 
szükséghelyzeti intézkedéseket ezen ágazatok számára, és erősítsék meg a Kreatív 
Európa programot;

27. elvárja, hogy 2021-ig erős uniós mechanizmus jöjjön létre a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatban;

28. úgy véli, hogy az Európai Szolidaritási Testület alapvető eszköz a polgári szerepvállalás 
Unió-szerte történő előmozdításában és az uniós polgárságtudat megerősítésében; 
ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Szolidaritási Testület 2021. évi költségvetése 
összhangban legyen a Bizottság többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatában 
felvázolt eredeti költségvetéssel, különösen az önkéntesség területén; kéri, hogy 
különítsenek el elegendő forrást az önkéntesi lehetőségek iránti nagy igény 
kielégítésére;

29. kéri, hogy prioritásként biztosítsanak elegendő finanszírozást a jogok előmozdítása, 
valamint az uniós értékek és a jogállamiság megerősítése és előmozdítása terén 
tevékenykedő civil társadalmi szervezetek és egyéb érdekelt felek tevékenységének 
támogatására, többek között a jövőbeli Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program 
révén, olyan időszakokban, amikor több tagállamban is a civil társadalom 
mozgásterének beszűkülése tapasztalható;

30. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség és a nők jogai elleni aggasztó és erősödő 
visszalépést, valamint az uniós eszközök, köztük a Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) fontosságát e helyzet leküzdésében; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság javaslatába nem foglalt bele a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó külön programot, és ambiciózus és konkrét költségvetési 
előirányzatokat kér a női emberi jogi jogvédők támogatására, valamint a szexuális és 
reproduktív egészség és jogok védelmére és előmozdítására; ezért hangsúlyozza, hogy 
meg kell erősíteni azokat a költségvetési előirányzatokat, amelyek támogatják a 
szexuális és reproduktív egészség és jogok egyetemes tiszteletben tartását és az azokhoz 
való hozzáférést;

31. hangsúlyozza, hogy a közös agrárpolitika (KAP) és a közös halászati politika (KHP) az 
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európai integráció sarokkövei, amelyek célja, hogy biztosítsák az európaiak biztonságos 
és jó minőségű élelmiszer-ellátását és élelmiszer-önrendelkezését, az élelmiszerpiacok 
megfelelő működését, a vidéki régiók fenntartható fejlődését, a generációs megújulást, a 
természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást és a biológiai sokféleség 
megőrzését; emlékeztet arra, hogy e politikák kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
mezőgazdasági termelők és a halászok stabil és elfogadható jövedelméhez való 
hozzájárulásban, különösen a jelenlegi nehéz helyzetben; emlékeztet a 2021–2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokkal 
kapcsolatos álláspontjára a KAP és a közös halászati politika költségvetésének 
megőrzése érdekében; kéri e politikák megerősítését, és hogy fordítsanak különös 
figyelmet a kisüzemi mezőgazdaságra és a kisüzemi halászatra; megjegyzi, hogy a KAP 
más uniós szakpolitikákkal együtt fontos szerepet fog játszani a zöld megállapodás 
ambícióinak teljesítésében; 

32. felhívja a Bizottságot, hogy a 2021. évi költségvetési tervezetre vonatkozó javaslatában 
és az azt követő módosító jogi aktusban vegye figyelembe a 2021. évre vonatkozó 
átmeneti intézkedésekkel kapcsolatban elérendő politikai megállapodás eredményét (a 
Bizottság 2019. október 31-i javaslata szerint (COM(2019)0581)); felhívja továbbá a 
tagállamokat, hogy az „eredményorientált költségvetés” politikájának való teljes körű 
megfelelés érdekében időben különítsenek el elegendő forrást az Uniónak jelentett 
adatok és mutatók minőségének folyamatos javítására; ragaszkodik a KAP megfelelő 
értékeléséhez szükséges adatok és mutatók kiváló minőségéhez;

33. tudomásul veszi az EU Törökországgal közös külső határán tapasztalható migrációs 
helyzettel kapcsolatos legutóbbi fejleményeket, amelyek az 1/2020. sz. költségvetés-
módosítás közelmúltbeli elfogadásához vezettek a megnövekedett migrációs nyomásra 
való reagálás érdekében; hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésben megfelelő 
szintű forrásokat kell biztosítani a helyzet esetleges folytatódására vagy akár romlására 
való felkészülés érdekében; emlékeztet arra, hogy szolidaritásra és együttműködésre 
van szükség valamennyi tagállam között ezen a területen, és közös menekültügyi 
politikára van szükség; hangsúlyozza, hogy a Covid19-járvány miatt még inkább 
szükség van a migránsokra mint különösen kiszolgáltatott személyekre vonatkozó 
egyedi intézkedések elfogadására, beleértve a megelőző evakuálást és áthelyezést is; 
emlékeztet arra, hogy az elmúlt időszakban rendszeresen meg kellett erősíteni a 
Menekültügyi és Migrációs Alapot, hogy segítsen a tagállamoknak megbirkózni a 
menekültválsággal, és hogy e célból mozgósítani kellett a speciális eszközöket, mivel a 
3. fejezet felső határa túl alacsony volt, vagy költségvetés-módosításokat kellett 
végrehajtani; elvárja a tagállamoktól, hogy megértsék saját érdekeiket, és a szükséges 
előirányzatok támogatásával és a szolidaritás elvének e területen történő alkalmazásával 
kompenzálják a Dublin IV. rendelet késedelmes elfogadásának hatását; emlékeztet arra, 
hogy megfelelő finanszírozásra van szükség a migránsok és menekültek 
életkörülményeinek javításához az uniós menekülttáborokban, a bűnüldözéshez, a 
határszemélyzet és a parti őrségek képzéséhez, valamint a migránsok és menekültek 
integrációját célzó hatékony intézkedésekhez; 

34. hangsúlyozza, hogy a jól kezelt, legális migráció fontos annak biztosításához, hogy 
megfelelő választ lehessen adni a munkaerőpiac alakulására; 

35. megjegyzi, hogy Törökország továbbra is a világ legnagyobb menekültnépességének ad 
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otthont, és jelenleg is folynak a tárgyalások arról, hogy az EU miként folytathatja 
Törökország támogatását a törökországi menekülteket támogató uniós eszköz keretében 
tett kötelezettségvállalásainak lejárta után;

36. hangsúlyozza, hogy az uniós menekültügyi szabályok érdemi reformjának elfogadásáig 
azonnali szolidaritási intézkedéseket, nevezetesen egy áthelyezési programot kell 
végrehajtani; kéri továbbá, hogy az uniós költségvetésben továbbra is irányozzanak elő 
finanszírozást a Törökországban élő menekültek támogatására;

37. ambiciózus 2021-es költségvetést szorgalmaz az EU külső politikáiban, amely lehetővé 
tenné az Unió számára, hogy megfeleljen az előtte álló kihívásoknak; emlékeztet, hogy 
a béke és a szolidaritás alapvető értékek, amelyeket az uniós költségvetésnek 
következetesen támogatnia kell; hangsúlyozza, hogy növelni kell a nyugat-balkáni 
országoknak, valamint a keleti és déli szomszédság országainak nyújtott finanszírozást a 
politikai és gazdasági reformok támogatása érdekében, valamint a más régióknak 
nyújtott finanszírozást a fejlődésük támogatása céljából; 

38. úgy véli, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszköznek (IPA III) a demokratikus 
intézmények működése, a jogállamiság, a jó kormányzás és a közigazgatás területére 
kell összpontosítania finanszírozását; emlékeztet, hogy a Bizottság javasolta a 
csatlakozási tárgyalások megkezdését Albániával és Észak-Macedóniával, és megfelelő 
pénzügyi források biztosítására szólít fel a politikai reformok és az uniós vívmányokhoz 
való igazodás támogatása érdekében;

39. hangsúlyozza, hogy az IPA III keretében nyújtott pénzügyi előirányzatokat az olyan 
európai értékek tiszteletben tartásától kell függővé tenni, mint a jogállamiság, az 
igazságszolgáltatás függetlensége, a demokratikus folyamat, az alapvető értékek és a 
jószomszédi kapcsolatok tiszteletben tartása; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a feltételrendszer végrehajtását; kéri a Bizottságot, hogy használja fel az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) keretében rendelkezésre álló, az EU által 
közvetlenül kezelt forrásokat a török civil társadalom, az emberijog-védők és az 
újságírók támogatására, valamint arra, hogy növelje az emberek közötti kapcsolatok, a 
tudományos párbeszéd, a török diákok számára az európai egyetemekre való eljutás, az 
újságírók számára pedig a médiaplatformok elérésének lehetőségeit azzal a céllal, hogy 
megvédjék és előmozdítsák a demokratikus értékeket és elveket, az emberi jogokat és a 
jogállamiságot;

40. hangsúlyozza, hogy a Parlament NDICI-ről szóló első olvasatbeli álláspontját 2019. 
március 4-én fogadták el, és az NDICI-vel kapcsolatos megbízatását 2019. október 8-én 
megerősítették; emlékeztet az álláspontjára, amely szerint az NDICI teljes pénzügyi 
keretösszegének 45 %-át az éghajlat-politikai célkitűzésekre, a környezetgazdálkodásra 
és -védelemre, a biológiai sokféleségre és az elsivatagosodás elleni küzdelemre, 
valamint a migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás kiváltó okainak kezelésére kell 
fordítani, és nagy hangsúlyt helyez a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok 
előmozdítására, többek között a nők, a gyermekek, a menekültek, a lakóhelyüket 
elhagyni kényszerült személyek, az LMBTI-személyek, a fogyatékossággal élő 
személyek és az őslakos népek, valamint az etnikai és az etnikai és vallási 
kisebbségekhez tartozók jogaira;
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41. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi migrációs jelenség tartós megoldása a migrációs 
áramlat kiindulási országainak politikai, gazdasági és társadalmi fejlődésében rejlik; 
kéri, hogy a vonatkozó külpolitikai programok kapjanak elegendő pénzügyi forrást az 
EU, valamint a származási és tranzitországok – köztük az afrikai kontinens országai – 
közötti tisztességes és kölcsönösen előnyös partnerségek támogatására; ugyanebben az 
összefüggésben, tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti 
palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) nehéz pénzügyi helyzetére, 
felhívja az EU-t, hogy fokozza az ügynökségnek 2021-ben nyújtott pénzügyi 
támogatását annak érdekében, hogy megőrizze a palesztin menekültek millióinak 
nyújtott létfontosságú szolgáltatások megszakítás nélküli nyújtását; 

42. aggasztja a Covid19-világjárvány gyors terjedése és annak az érintett országokra 
gyakorolt hatása; meggyőződése, hogy a nemzetközi együttműködés döntő fontosságú e 
globális válság leküzdéséhez; úgy véli, hogy az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia a 
világjárvány megfékezésére és hatásainak enyhítésére irányuló globális 
erőfeszítésekben; úgy véli, hogy az EU-nak szolidaritást kell tanúsítania az érintett 
harmadik országokkal, többek között további források mozgósításával, hogy segítse 
azokat gazdaságuk újjáépítésében, enyhítse a válság társadalmi-gazdasági hatását, és 
világszerte erősítse a közegészségügyi rendszerek kapacitásait;

43. emlékeztet arra, hogy az emberi jogok az EU külpolitikájának szerves részét képezik; 
ismételten hangsúlyozza, hogy az emberi jogok világszerte történő támogatására szánt 
finanszírozás növelésére van szükség, különös tekintettel az emberi jogok 
védelmezőinek védelmére, és elsősorban a leginkább veszélyben levőkre; hangsúlyozza 
e tekintetben, hogy folytatni kell az uniós emberijogvédő-mechanizmust 
(Protectdefenders.eu), és növelni kell az erre szánt finanszírozást; úgy véli, hogy az EU-
nak szigorúan tartózkodnia kell a költségvetés-támogatás formájában nyújtott 
segítségtől azokban az országokban, amelyek súlyosan elmaradnak az emberi jogok és a 
demokrácia területére vonatkozó nemzetközi normáktól, vagy amelyek nem tesznek 
tanúbizonyságot a korrupció elleni küzdelem iránti elkötelezettségükről; kiemeli a 
különösen a helyi civil társadalmi csoportok által végzett választási megfigyelő 
missziók fontosságát, és megfelelő szintű finanszírozást kér;

44. felszólít a stratégiai kommunikációs tevékenységek további finanszírozására a 
dezinformációs kampányokkal szemben, amelyeket egyre inkább az Unió és az Unió 
szomszédságában található országok demokratikus rendjének aláásására használnak fel; 
kiemeli az Európai Külügyi Szolgálat keleti stratégiai kommunikációval foglalkozó 
munkacsoportja vezető projektjének – az EUvsDisinfo (az EU a félretájékoztatás ellen) 
– fontosságát a félretájékoztatás, a propaganda és a külföldi befolyás elleni 
küzdelemben;

45. hangsúlyozza, hogy megfelelő pénzügyi támogatást kell nyújtani egy valódi európai 
védelmi unió kialakításához, a stratégiai autonómia előmozdításához és az EU 
szerepének globális szintű történő fokozásához; hangsúlyozza különösen, hogy fontos 
fenntartani az álláspontját az Európai Védelmi Alapra és a katonai mobilitásra 
elkülönített összegek tekintetében; hangsúlyozza, hogy az Európai Védelmi Ügynökség 
(EDA), az állandó strukturált együttműködés (PESCO), az EDF és más 
kezdeményezések keretében biztosítani kell a védelmi vonatkozású politikák és 
fellépések folyamatos támogatását és fokozott összehangolását; sürgeti a Bizottságot, 
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hogy gondoskodjon az EDA, és a PESCO igazgatási és működési kiadásainak az uniós 
költségvetésből történő finanszírozásáról, ezáltal helyreállítva a Parlamentnek az EUSZ 
41. cikkében előírt költségvetési funkcióját;

46. újólag megerősíti, hogy a külső finanszírozási eszközök új architektúrájának erősítenie 
kell a koherenciát, az elszámoltathatóságot, a hatékonyságot és a demokratikus 
felügyeletet; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek nagyobb szerepet kell kapnia az új 
eszközök stratégiai irányításában; elvárja, hogy az új eszközök (előzetes) 
programozásának korai szakaszától bevonják;

47. sürgeti a Bizottságot, hogy értékeljen és készítsen elő minden lehetséges forgatókönyvet 
az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának biztosítása 
érdekében, egyértelmű kötelezettségvállalásokat határozva meg, felvázolva a 
mechanizmusokat és védve az uniós költségvetést; felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az Egyesült Királyság uniós programokban való jövőbeli részvétele 
során tiszteletben tartsák a méltányos egyensúlyt a hozzájárulások és juttatások 
tekintetében;

48. kifejezi azon szándékát, hogy az Egyesült Királyság a lehető legtöbb uniós programban 
– különösen az Erasmus+ és az Európai horizont programban – továbbra is a lehető 
legszorosabb partner maradjon; 

49. emlékeztet arra, hogy az uniós ügynökségek kulcsszerepet játszanak az uniós 
szakpolitikai célkitűzések megvalósításában, és újólag megerősíti annak fontosságát, 
hogy e szerveket elegendő és kiszámítható finanszírozással és személyzettel lássák el 
feladataik hatékony ellátása érdekében, ugyanakkor elutasítja költségvetésük reálértéken 
történő indokolatlan és önkényes csökkentését; kiemeli, hogy az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség kulcsszerepet játszik az éghajlatváltozással kapcsolatos 
tudatosság növelésében, az Európai Munkaügyi Hatóság a munkaerő mobilitásának 
előmozdításában, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal és az Alapjogi 
Ügynökség pedig az Európában védelmet kereső menedékkérők támogatásában; 

50. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy nagy szükség van az emberkereskedelem és -
csempészet elleni küzdelemre, valamint az olyan uniós bel- és igazságügyi ügynökségek 
– például az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) – támogatására, 
amelyek segítséget nyújtanak a tagállamoknak a külső határokon; tudomásul veszi, 
hogy a Frontexnek szerepet kell játszania az EU Törökországgal közös külső határain 
zajló jelenlegi migrációs válsággal összefüggésben; kéri, hogy a 2021. évi 
költségvetésben biztosítsanak megfelelő szintű finanszírozást a határigazgatás számára;

51. megjegyzi, hogy a biztonság, a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatási 
együttműködés területén működő ügynökségek egyre több feladatot kapnak; kéri ezen 
ügynökségek – különösen az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége (Eurojust), az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol), az Európai 
Rendőrakadémia (CEPOL), az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) és 
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) – 
pénzügyi forrásainak és személyzeti álláshelyeinek növelését, valamint megfelelő 
finanszírozást és személyzetet kér a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával 
szemben fellépő ügynökségek számára;



PE647.107v02-00 16/81 RR\1206639HU.docx

HU

52. aggasztónak tartja az Európai Ügyészség számára a 2020. évi költségvetési eljárás során 
biztosított finanszírozás és személyzet elégtelen szintjét, és felhívja a Bizottságot, hogy 
2021-re vonatkozóan növelje ezen intézményi szerv személyzetét és forrásait, és védje 
meg annak költségvetési autonómiáját; hangsúlyozza, hogy az Európai Ügyészség 
létrehozása nem vezethet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) megfelelő működési 
kapacitásának romlásához;

53. a jelenlegi európai Covid19-járvány, valamint a gyors, összehangolt és koherens uniós 
válasz szükségessége miatt sürgősen felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson 
megfelelő és szükséges finanszírozást az érintett uniós ügynökségek számára, 
amelyeknek dolgozniuk kell, és támogatniuk kell a Bizottságot és a tagállamokat e 
világjárvány leküzdésében, különös tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központra (ECDC) és az Európai Gyógyszerügynökségre (EMA); 
ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság és a Tanács tartózkodjon az Európai Vegyianyag-
ügynökség (ECHA) és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) forrásainak 
csökkentésétől;

54. hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell erősíteni az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynökségét (ACER), figyelembe véve a közelmúltbeli jogszabályok 
– többek között a tiszta energiáról szóló csomag – által ráruházott további feladatokat; 
emlékeztet továbbá arra, hogy a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC 
Hivatal) további forrásokra van szüksége, hogy teljesítse a BEREC-rendeletben és az 
Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben foglalt feladatait.

55. emlékeztet arra, hogy semmilyen uniós politika, sem a Covid19-válság kezelésére, sem 
az európai zöld megállapodás végrehajtására irányuló politika nem hajtható végre az 
elkötelezett uniós közszolgálat támogatása és megfelelő finanszírozás nélkül;

56. úgy véli, hogy a jelenlegi politikai és gazdasági környezetben az Európa jövőjéről szóló 
konferenciát a költségvetési oldalon is megfelelően támogatni kell, és hogy a 
Bizottságot – a projektben részt vevő egyéb intézmények mellett – el kell látni a projekt 
sikeréhez szükséges eszközökkel;

57. felkéri a Bizottságot, mutasson példát a közbeszerzésben a jó minőséget és a társadalmi 
felelősségvállalást illetően, hogy a szerződéseket olyan vállalatoknak ítéljék oda, 
amelyek tiszteletben tartják a környezetvédelmi normákat és az alapvető munkaügyi 
normákat;

58. kéri az előző költségvetési időszak nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
értékelését, valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés végrehajtását a 2021. évi uniós költségvetésben; ezért elvárja, hogy a Bizottság 
költségvetési tervezetébe foglaljon bele egy mellékletet, amely összefogja a 
célkitűzésekre, inputokra, outputokra és eredményekre vonatkozó, nemek szerint 
lebontott információkat, és bemutatja a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
finanszírozási kötelezettségvállalásokat és a kapcsolódó nyomon követési 
intézkedéseket;

A kifizetések elégséges és reális szintje

59. eltökélt amellett, hogy elkerüljünk egy újabb kifizetési válságot, különösen a Covid19-
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világjárvány összefüggésében; megismétli, hogy a kifizetések általános felső határának 
figyelembe kell vennie a 2020 végén fennálló kötelezettségvállalások példátlan 
volumenét, amelyet a következő többéves pénzügyi keretben kell rendezni; megjegyzi 
továbbá, hogy 2021-ben a kifizetési előirányzatok nagyrészt a 2014–2020 közötti 
programok befejezésére fognak összpontosítani; ragaszkodik azonban ahhoz, hogy ez 
ne akadályozza új programok indítását;

60. a 2020. évi intézkedésekkel összhangban ezért kitart amellett, hogy a Covid19-
világjárványra adott válasz részeként továbbra is magas szintű likviditást kell biztosítani 
a tagállamok számára; 

61. hangsúlyozza, hogy a tagállamok között az adóbevételek terén folytatott együttműködés 
sokkal nagyobb hatást gyakorolna a nemzeti költségvetésekre, mint az uniós éves 
költségvetések kiadásainak csökkentése;

62. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az uniós korlátozó intézkedések hatálya 
alá tartozó felek (ideértve a vállalkozókat és alvállalkozókat, a munkaértekezletek 
és/vagy képzések résztvevőit, valamint a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi 
támogatások kedvezményezettjeit) ne részesüljenek uniós finanszírozásban;

63. meg van győződve arról, hogy a 2021–2017 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet szabályai értelmében minden olyan jogi személyt, aki 
az uniós költségvetésből támogatásban részesülő jogi személyek tényleges tulajdonosa, 
el kell tiltani a meglévő és a jövőbeli európai költségvetésből származó 
pénzeszközökből való részesüléstől, beleértve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket 
és a rendelet hatálya alá tartozó bármely kifizetést, kiadást, garanciát vagy egyéb 
juttatást, amennyiben az (EU, Euratom) 2018/1046 költségvetési rendelet 61. cikkében 
meghatározottak szerinti egyértelmű összeférhetetlenség áll fenn;

64. megismétli azt a régóta hangoztatott álláspontját, hogy az új politikai prioritásokat és az 
Unió jövőbeli kihívásait nem a meglévő programok előirányzatainak csökkentésével, 
hanem új előirányzatok révén kell finanszírozni; úgy véli, hogy ezt az elvet a 
költségvetés-módosításokra is alkalmazni kell;

65. megjegyzi, hogy a potenciálisan elfogadott következő többéves pénzügyi keret első 
éveként a 2021. évi költségvetés lesz az első, amely az új költségvetési nómenklatúrát 
tükrözi; felhívja a Bizottságot, hogy ennek előkészítésébe megfelelően vonja be a 
költségvetési hatóságot; úgy véli, hogy az új nómenklatúrának – amellett, hogy jobban 
igazodik a szakpolitikai prioritásokhoz – kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a 
költségvetési hatóság hatékonyan betölthesse döntéshozatali szerepét, és különösen 
ahhoz, hogy a Parlament betölthesse demokratikus felügyeleti és ellenőrzési szerepét;

66. úgy véli, hogy a Parlamentnek mint a költségvetési hatóság közvetlenül a polgárok által 
választott ágának teljesítenie kell politikai feladatát és kísérleti projektekre és előkészítő 
intézkedésekre vonatkozó javaslatokat kell előterjesztenie, kifejezve a jövőre vonatkozó 
politikai elképzeléseit; ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes 
bizottságaival szoros együttműködésben kidolgozott, kísérleti projekteket és előkészítő 
intézkedéseket tartalmazó csomagra vonatkozó javaslatot nyújt be, hogy a Bizottság 
értékelésének megfelelően megtalálja a megfelelő egyensúlyt a politikai akarat és a 
technikai kivitelezhetőség között;
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67. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek.
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VÉLEMÉNY A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

A vélemény előadója: Nikos Androulakis

JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. olyan nagyratörő 2021. évi költségvetésre szólít fel, amely lehetővé teszi az EU 
számára, hogy megfeleljen a külpolitikai kihívásoknak, teljesítse célkitűzéseit és 
stratégiai autonómia elérésére törekedjen;

2. aggasztja a Covid19-világjárvány gyors terjedése és annak az érintett országokra 
gyakorolt hatása; meggyőződése, hogy a nemzetközi együttműködés döntő fontosságú e 
globális válság leküzdéséhez; úgy véli, hogy az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia a 
világjárvány megfékezésére és hatásainak enyhítésére irányuló globális 
erőfeszítésekben; felhívja az EU-t, hogy tanúsítson szolidaritást az érintett harmadik 
országokkal, különösen a közvetlen szomszédságában lévőkkel, többek között további 
források mozgósításával az EU külső finanszírozási eszközein keresztül, hogy segítse az 
érintett országokat gazdaságuk újjáépítésében, enyhítse a válság társadalmi-gazdasági 
hatását, és világszerte erősítse a közegészségügyi rendszerek kapacitásait;

3. hangsúlyozza a nyugat-balkáni bővítési politika és az uniós szomszédságpolitika 
stratégiai jelentőségét; hangsúlyozza, hogy növelni kell a nyugat-balkáni országoknak, 
valamint a keleti és déli szomszédság országainak nyújtott finanszírozást a politikai és 
gazdasági reformok támogatása érdekében, a leginkább elkötelezett partnerekre 
összpontosítva, a „többért többet, kevesebbért kevesebbet” elvet követve; emlékeztet, 
hogy a pénzügyi támogatás tekintetében szigorú feltételrendszert kell alkalmazni; 
hangsúlyozza, hogy e régiókban különösen támogatni kell az Európa- és 
demokráciapárti erőket, ezáltal előmozdítva az uniós értékek fejlődését és a 
jogállamiság tiszteletben tartását;

4. úgy véli, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszköznek (IPA III) a demokratikus 
intézmények működése, a jogállamiság, a jó kormányzás és a közigazgatás területére 
kell összpontosítania finanszírozását; emlékeztet, hogy a Bizottság javasolta a 
csatlakozási tárgyalások megkezdését Albániával és Észak-Macedóniával, és megfelelő 
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pénzügyi források biztosítására szólít fel a politikai reformok és az uniós vívmányokhoz 
való igazodás támogatása érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy az IPA III keretében nyújtott pénzügyi előirányzatokat az olyan 
európai értékek tiszteletben tartásától kell függővé tenni, mint a jogállamiság, az 
igazságszolgáltatás függetlensége, a demokratikus folyamat, az alapvető értékek és a 
jószomszédi kapcsolatok tiszteletben tartása; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a feltételrendszer végrehajtását; kéri a Bizottságot, hogy használja fel az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) keretében rendelkezésre álló, az EU által 
közvetlenül kezelt forrásokat a török civil társadalom, az emberijog-védők és az 
újságírók támogatására, valamint arra, hogy növelje az emberek közötti kapcsolatok, a 
tudományos párbeszéd, a török diákok számára az európai egyetemekre való eljutás, az 
újságírók számára pedig a médiaplatformok elérésének lehetőségeit azzal a céllal, hogy 
megvédjék és előmozdítsák a demokratikus értékeket és elveket, az emberi jogokat és a 
jogállamiságot;

6. emlékeztet a déli szomszédság országaiban tapasztalható aggasztó fejleményekre, 
többek között a folytatódó szíriai és líbiai konfliktusra, a szélsőségesség térnyerésére, 
valamint a menekült- és migránshullámokra; felhívja a Bizottságot, hogy az új külső 
finanszírozási eszközök keretében különítsen el megfelelő pénzügyi forrásokat a déli 
szomszédság országai számára;

7. tekintettel a régióban egyre növekvő bizonytalanságra és instabilitásra, felhívja a 
Bizottságot, hogy fokozza az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin 
menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára 2021-ben nyújtandó pénzügyi 
támogatását annak érdekében, hogy a palesztin menekültek millióinak továbbra is 
megszakítás nélkül nyújtsanak alapvető szolgáltatásokat és hogy az ügynökség 
teljesíthesse kritikus fontosságú megbízatását; sajnálja, hogy Ciszjordániában 
folytatódik az uniós finanszírozású humanitárius segélyek megsemmisítése és 
elkobzása; aggódik amiatt, hogy – amint arra az Európai Számvevőszék is rámutatott – 
az EKSZ és a Bizottság nem tudott döntésre jutni arról, hogy kártérítést követeljen az 
izraeli hatóságoktól, amint azt a Parlament 2018. szeptemberi állásfoglalásában kérte;

8. megismétli arra irányuló felhívását, hogy alaposan és átfogóan vizsgálják felül az EU 
Egyiptommal fennálló kapcsolatait, különösen segítségnyújtási programját; amint azt 
2019. októberi állásfoglalásában hangsúlyozta, úgy véli, hogy az egyiptomi emberi jogi 
helyzet szükségessé teszi a Bizottság költségvetés-támogatási műveleteinek komoly 
felülvizsgálatát, és kéri, hogy az uniós támogatás elsősorban a civil társadalom 
támogatására korlátozódjon;

9. emlékeztet arra, hogy számos európai politikai vezető kiemelte az afrikai kontinenssel 
fenntartott kapcsolatok jelentős fejlesztésének fontosságát, ezért hangsúlyozza, hogy a 
szavakat megfelelően össze kell hangolni a tettekkel, és megfelelő finanszírozást kell 
biztosítani annak a számos közös rövid, közép- és hosszú távú kihívásnak és 
lehetőségnek a kezelésére, amelyekkel Európa és Afrika csak együtt tud megbirkózni;

10. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó uniós stratégiát az Északi-sarkvidékre 
vonatkozóan, amely figyelembe veszi az összes geopolitikai és geostratégiai 
szempontot, valamint a gyors éghajlatváltozást a régióban; kéri a Bizottságot, hogy az 
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Északi-sarkvidéket foglalja bele a 2020. évi munkaprogramba;

11. üdvözli a Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a „geopolitikai Bizottság” 
létrehozására irányuló javaslatát; megismétli azonban, hogy más európai uniós 
prioritások és értékek, mint például az emberi jogok védelme, a nemek közötti 
egyenlőség, a környezetvédelem és a kisebbségek jogai teljesülését is biztosítani kell; 
hangsúlyozza ezért, hogy a fent említetteket is meg kell védeni az új „geopolitikai” EU 
kialakítása során;

12. emlékeztet arra, hogy az emberi jogok az EU külpolitikájának szerves részét képezik; 
ismételten hangsúlyozza, hogy az emberi jogok világszerte történő támogatására szánt 
finanszírozás növelésére van szükség, különös tekintettel az emberi jogok 
védelmezőinek védelmére, és elsősorban a leginkább veszélyben levőkre; hangsúlyozza 
e tekintetben, hogy folytatni kell az uniós emberijogvédő-mechanizmust 
(Protectdefenders.eu), és növelni kell az erre szánt finanszírozást; úgy véli, hogy az EU-
nak szigorúan tartózkodnia kell a költségvetés-támogatás formájában nyújtott 
segítségtől azokban az országokban, amelyek súlyosan elmaradnak az emberi jogok és a 
demokrácia területére vonatkozó nemzetközi normáktól, vagy amelyek nem tesznek 
tanúbizonyságot a korrupció elleni küzdelem iránti elkötelezettségükről; kiemeli a 
különösen a helyi civil társadalmi csoportok által végzett választási megfigyelő 
missziók fontosságát, és megfelelő szintű finanszírozást kér;

13. felszólít a stratégiai kommunikációs tevékenységek további finanszírozására a 
dezinformációs kampányokkal szemben, amelyeket egyre inkább az Unió és az Unió 
szomszédságában található országok demokratikus rendjének aláásására használnak fel; 
kiemeli az Európai Külügyi Szolgálat keleti stratégiai kommunikációval foglalkozó 
munkacsoportja vezető projektjének – az EU vs Disinfo (az EU a félretájékoztatás 
ellen) – fontosságát a félretájékoztatás, a propaganda és a külföldi befolyás elleni 
küzdelemben;

14. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás megváltoztatja a geopolitikai környezetet, 
valamint a világ számos részén növeli a humanitárius szükségleteket; ragaszkodik 
ahhoz, hogy a következő költségvetésnek segítenie kell az Uniót a Párizsi Megállapodás 
szerinti kötelezettségei teljesítésében, azt teljes mértékben össze kell hangolni a globális 
felmelegedés 1,5°C alatt tartására irányuló céllal, és hozzá kell járulnia a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállításához és visszafordításához; hangsúlyozza e 
tekintetben, hogy a költségvetést ténylegesen úgy kell kialakítani, hogy rugalmasan 
tudjon reagálni az éghajlatváltozás és a környezet (többek között a biológiai sokféleség) 
változásának hatásaira; hangsúlyozza, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni annak 
biztosítása érdekében, hogy az éghajlati szempontok általános érvényesítésére 
vonatkozó átfogó célkitűzést a 2021 és 2027 közötti teljes időszakban biztosítsák;

15. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének fontosságát és azt, hogy 
megfelelő mutatókra és egyedi módszertanra, valamint rendszeres nyomon követésre 
van szükség az uniós költségvetés nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatásának 
elemzéséhez; felhívja az EKSZ-t, hogy javítsa a nemek közötti és földrajzi egyensúlyt 
személyzetében; hangsúlyozza, hogy egyedi intézkedésekre van szükség annak 
biztosításához, hogy nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsadók legyenek jelen 
az uniós képviseleteken, valamint a KBVP-missziók és -műveletek során;
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16. kitart amellett, hogy a közös kül- és biztonságpolitika költségvetésének földrajzi és 
tematikus szempontból egyaránt kiemelt területekre, valamint azokra a területekre kell 
összpontosítania, ahol az uniós fellépés a legnagyobb hozzáadott értéket jelentheti;

17. hangsúlyozza, hogy megfelelő pénzügyi támogatást kell nyújtani egy valódi európai 
védelmi unió kialakításához, a stratégiai autonómia előmozdításához és az EU 
szerepének globális szintű történő fokozásához; hangsúlyozza különösen, hogy fontos 
fenntartani a Parlament álláspontját az Európai Védelmi Alapra és a katonai mobilitásra 
elkülönített összegek tekintetében; hangsúlyozza, hogy az EDA, a PESCO, az EDF és 
más kezdeményezések keretében biztosítani kell a védelmi vonatkozású politikák és 
fellépések folyamatos támogatását és fokozott összehangolását; sürgeti a Bizottságot, 
hogy gondoskodjon az Európai Védelmi Ügynökség és az állandó strukturált 
együttműködés igazgatási és működési kiadásainak az uniós költségvetésből történő 
finanszírozásáról, ezáltal helyreállítva a Parlamentnek az EUSZ 41. cikkében előírt 
költségvetési funkcióját;

18. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy fenntartsák a Parlament álláspontját az európai 
űrprogramra szánt előirányzatokkal kapcsolatban, amely megerősíti Európa globális 
szereplőként betöltött szerepét, és amely jelentős eszköz a biztonság és a védelem 
szempontjából;

19. megállapítja, hogy 2021-ben hatályba lép a külső finanszírozási eszközök új 
generációja, amely egy, a meglévő külső finanszírozási eszközök többségét felváltó, 
egyszerűsített globális eszközt is magában foglal;

20. újólag megerősíti, hogy a külső finanszírozási eszközök új architektúrájának erősítenie 
kell a koherenciát, az elszámoltathatóságot, a hatékonyságot és a demokratikus 
felügyeletet; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek nagyobb szerepet kell kapnia az új 
eszközök stratégiai irányításában; elvárja, hogy az új eszközök (előzetes) 
programozásának korai szakaszától bevonják;

21. felszólít a külső finanszírozási eszközök finanszírozása átláthatóságának és 
ellenőrzésének fokozására a kedvezményezett országokban annak biztosítása érdekében, 
hogy a pénzügyi forrásokat a lehető leghatékonyabban és legeredményesebben 
használják fel; rendszeres információcserét kér a Parlament és a Bizottság közötti 
strukturált párbeszéd révén, amely lehetővé tenné a Parlament számára a költségvetés 
felhasználásának részletes értékelését; fokozott együttműködésre és konzultációra szólít 
fel a helyi kedvezményezettekkel a költségvetés tervezési és végrehajtási szakaszában; 
hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a külső finanszírozási eszközök láthatóságát 
azáltal, hogy felhívják a figyelmet pozitív hatásukra és előnyeikre a finanszírozás 
hatásának erősítése és az uniós társadalmi diplomácia erősítése érdekében;

22. kéri, hogy a Bizottság kellő időben készítsen vészhelyzeti terveket a finanszírozás 
folyamatosságának abban az esetben történő biztosítására, ha az új programokat nem 
fogadják el időben az új többéves pénzügyi keret kezdete előtt;

23. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő differenciált költségvetési nómenklatúrát az új 
külső finanszírozási eszközökre vonatkozóan, nevezetesen oly módon, hogy minden 
jelentős összegű uniós támogatásban részesülő harmadik ország számára tartalmazzon 
legalább egy költségvetési sort; hangsúlyozza, hogy az eszközök egyszerűsítésével 
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összefüggésben a költségvetési struktúrának kellően részletesnek és átláthatónak kell 
lennie ahhoz, hogy a Parlament hatékonyan el tudja látni költségvetési feladatait és be 
tudja tölteni felügyeleti szerepét.
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MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT TERVEZETE

 a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

 a Költségvetési Bizottság részére

a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, 
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A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről: Lucia Ďuriš Nicholsonová 
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MÓDOSÍTÁS

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság a Költségvetési Bizottság, mint illetékes bizottság 
részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg:

Módosítás 1
Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a szociális jogok európai 
pillérére,

Módosítás 2
Állásfoglalásra irányuló indítvány
G a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ga. mivel a Bizottság fő célkitűzései 
közé tartozik a gyermekszegénység elleni 
küzdelem támogatása, a fiatalok 
támogatása azáltal, hogy biztosítják 
számukra a boldoguláshoz szükséges 
oktatást és lehetőségeket, továbbá több nő 
bevonása a munkaerőpiacra;

Módosítás 3
Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a és 3 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a jövőbeli 
uniós költségvetésnek hozzá kell járulnia 
az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos szempontoknak az előrejelzett 
célzott kiadásokon túli érvényesítéséhez, 
amelyet az éghajlati és környezetvédelmi 
célkitűzések valamennyi szakpolitika és 
program döntéshozatali folyamatába való 
integrálásával kell elérni a teljes 
szakpolitikai ciklus során, a méltányos 
átállás célkitűzését követve, amely senkit 



RR\1206639HU.docx 29/81 PE647.107v02-00

HU

sem hagy hátra;
3b. üdvözli továbbá, hogy az európai 
zöld megállapodás előmozdíthatja a 
munkahelyteremtést, és eltökélt szándéka, 
hogy mindenki számára tisztességes 
munkakörülményeket biztosítson; ezért 
meggyőződése, hogy az európai zöld 
megállapodást különösen a 
munkavállalók védelmét célzó 
beavatkozásoknak kell kísérniük;

Módosítás 4
Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 c bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy az átállást 
támogató alapoknak nemcsak a szén és 
egyéb fosszilis tüzelőanyagok ágazataiban 
dolgozó munkavállalók áthelyezésére kell 
kiterjedniük, hanem figyelembe kell 
venniük az összes potenciálisan érintett 
ágazatot, többek között az acélipart is;

Módosítás 5
Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. aggasztja az új pénzügyi válság 
kockázata, amint azt a nemzetközi 
pénzügyi intézmények is kiemelték, 
tekintettel az állami és a magánszektor 
növekvő globális adósságállományára (a 
világ GDP-jének 322%-a); aggódik egy 
ilyen válság lehetséges társadalmi és 
politikai következményei miatt – amelyek 
a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 

4. aggasztja az új pénzügyi válság 
kockázata, amint azt a nemzetközi 
pénzügyi intézmények is kiemelték, 
tekintettel az állami és a magánszektor 
növekvő globális adósságállományára (a 
világ GDP-jének 322%-a); aggódik egy 
ilyen válság lehetséges társadalmi és 
politikai következményei miatt – amelyek 
a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
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előrejelzése szerint tízszer súlyosabbak 
lehetnek, mint 2008 után –, ha az EU nem 
rendelkezik a társadalmi kohézió védelmét 
szolgáló új eszközökkel;

előrejelzése szerint tízszer súlyosabbak 
lehetnek, mint 2008 után –, ha az EU nem 
rendelkezik a társadalmi kohézió védelmét, 
a munkahelyek megőrzését és a tömeges 
elbocsátások megelőzését szolgáló új 
eszközökkel;

Módosítás 6

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Szakaszcím, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h bekezdések (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

...és az uniós polgárok védelme a 
következő pénzügyi válsággal szemben

...és a teljes társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió biztosítása és 
megvalósítása
4a. emlékeztet arra, hogy a 
fenntartható és inkluzív növekedés, a jól 
célzott beruházások és a költségvetési 
politika kulcsfontosságúak a minőségi 
munkahelyek létrehozásában és az 
általános jólét növelése terén;
4b. hangsúlyozza, hogy a zöld 
megállapodásnak társadalmi fejlődéshez 
kell vezetnie mindannyiunk jóllétének 
javítása révén, csökkentve a társadalmi 
egyenlőtlenségeket, a tagállamok közötti 
gazdasági egyenlőtlenségeket, valamint a 
nemek és generációk közötti 
egyenlőtlenségeket; úgy véli, hogy a 
méltányos átállásból senkinek és 
semmilyen területnek nem szabad 
kimaradnia, és kezelnie kell a társadalmi 
és gazdasági egyenlőtlenségeket; 
megismétli, hogy a klímasemleges 
gazdaságra és a fenntartható 
társadalomra való átállást a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásával 
együtt kell megvalósítani;
4c. ezért ambiciózus 2021-es 
költségvetést szorgalmaz annak 
érdekében, hogy végrehajtható legyen a 
szociális jogok európai pillére, amely a 
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magas versenyképességű szociális 
piacgazdaság fenntartható növekedésén 
alapul, amelynek célja a teljes 
foglalkoztatottság és a társadalmi haladás 
elérése, a mindenki számára biztosítandó 
egyenlőség és a nemzedékek közötti 
szolidaritás előmozdítása, valamint a 
gyermekek jogainak védelme az Európai 
Unióról szóló szerződésben foglaltaknak 
megfelelően; kiemeli különösen a 
megfelelő finanszírozás fontosságát a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
munkaerőpiachoz való egyenlő hozzáférés 
előmozdítását célzó intézkedések 
támogatására; emlékeztet továbbá a 
megfelelő finanszírozás és egyéb olyan 
eszközök fontosságára, amelyek 
előmozdítják a megkülönböztetés elleni 
jogszabályok és politikák támogatását, 
valamint azok végrehajtását;
4d. hangsúlyozza, hogy a fentiek 
végrehajtásához megfelelően 
finanszírozott szociálpolitikákra van 
szükség, és ezért hangsúlyozza, hogy meg 
kell erősíteni az e célok eléréséhez 
hozzájáruló meglévő eszközöket, 
nevezetesen az Európai Szociális Alap+-t 
(ESZA+) (beleértve az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezést is), a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alapot (FEAD), a 
foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programját (EaSI) és az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 
(EGAA);
4e. emlékeztet arra, hogy a 
strukturális alapokat és beruházásokat 
hatékonyabban kell felhasználni az 
inkluzív növekedés serkentése, az 
egyenlőtlenségek csökkentése és a felfelé 
irányuló szociális konvergencia erősítése 
érdekében;
4f. figyelmeztet arra, hogy e területek 
költségvetésének bármilyen csökkentése 
nehézségeket okozhat e szakpolitikák 
hatékonysága és céljainak elérése 
tekintetében; kitart amellett, hogy a 
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fentieket őrizzék meg a következő többéves 
pénzügyi keretben, és a továbbiakban is 
túlnyomórészt vissza nem térítendő 
támogatások révén hajtsák végre;
4g. kiemeli, hogy ezen alapok 
kialakítása során olyan szinergiáknak kell 
létrejönnie, amelyek hozzájárulnak a 
társadalmi különbségek és 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez annak 
biztosítása érdekében, hogy senki se 
maradjon le a folyamat során;
4h. hangsúlyozza továbbá, hogy 
biztosítani kell a jelenlegi finanszírozási 
időszak és az új többéves pénzügyi keret 
közötti zökkenőmentes átmenetet, 
különösen a jelenlegi ESZA, IFK, FEAD 
és EaSI, illetve az új ESZA+ között;

Módosítás 7
Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 i bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4i. megfelelő finanszírozást kér a 
lakhatási beruházások támogatására 
annak érdekében, hogy hatékonyan 
lehessen kezelni a megfizethető lakhatás 
hiányából, a rossz lakhatási 
körülményekből, a lakhatásból való 
kirekesztettségből és a hajléktalanságból 
eredő növekvő problémákat;

Módosítás 8
Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 j bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4j. emlékeztet annak fontosságára, 
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hogy senkit ne hagyjanak hátra; ezért 
olyan uniós költségvetést szorgalmaz, 
amely minden életszakaszban – az 
emberek életének kezdetétől a végéig – 
előmozdítja az egyenlőséget; e célból 
felszólít egy olyan program létrehozására, 
amely támogatja azokat a tagállamokat, 
amelyek létre kívánják hozni vagy meg 
kívánják erősíteni az állami és egyetemes 
gyermekgondozási és idősgondozási 
hálózatot, valamint a gondozásra 
nagymértékben rászorulók, például a 
fogyatékossággal élők vagy a tartós 
ápolásra szorulók számára létrehozott 
nyilvános hálózatot;

Módosítás 9
Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o bekezdések (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4k. emlékeztet arra, hogy az ifjúsági 
munkanélküliség továbbra is 
elfogadhatatlanul magas, és azt a 
tagállamok közötti jelentős különbségek 
jellemzik;
4l. ismételten hangsúlyozza ezért a 
megfelelő finanszírozás és olyan egyéb 
eszközök – nevezetesen az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés és az 
Erasmus+ – fontosságát, amelyek az 
ifjúsági munkanélküliség kezelését és a 
fiatalok foglalkoztathatóságát célzó 
intézkedéseket támogatják;
4m. tudomásul veszi továbbá a 
Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést 
integrálják az ESZA+-ba a 2021–2027-es 
programozási időszakban, de aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy a jövőbeli ESZA+-
on belül nem egyértelmű az ifjúsági 
munkanélküliség elleni küzdelemre szánt 
tényleges évenkénti források mennyisége, 
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különös tekintettel az ESZA+-rendelet 
tematikus koncentrációira; hangsúlyozza, 
hogy az ifjúsági munkanélküliség elleni 
küzdelem finanszírozási szintjét legalább 
az előző programozási időszak szintjén 
kell tartani;
4n. üdvözli, hogy az Európai Bizottság 
elnöke, Ursula von der Leyen politikai 
iránymutatásában kötelezettséget vállalt 
az ifjúsági garancia megerősítésére oly 
módon, hogy azt megnövelt költségvetéssel 
rendelkező állandó eszközzé alakítja, 
rendszeres jelentéstétellel;
4o. felszólít arra, hogy 2021-ben 
biztosítsanak finanszírozást az ifjúsági 
garancia tagállamokban történő 
végrehajtásának folytatásához;

Módosítás 10
Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 a, 10 b, 10 c, 10 e bekezdések (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
Unióban az összes gyermek több mint 
egynegyedét fenyegeti a szegénység vagy a 
társadalmi kirekesztés veszélye;
10b. ezzel kapcsolatban üdvözli a 
Bizottság elkötelezettségét az európai 
gyermekgarancia létrehozása iránt annak 
biztosítása érdekében, hogy a szegénység 
vagy a társadalmi kirekesztés 
kockázatának kitett minden európai 
gyermek hozzáférhessen a legalapvetőbb 
jogokhoz, például az egészségügyi 
ellátáshoz, a gyermekgondozáshoz és az 
oktatáshoz, a megfelelő táplálékhoz és a 
tisztes lakhatáshoz;
10c. emellett emlékeztet arra, hogy ez a 
kezdeményezés a többéves pénzügyi 
keretről folytatott tárgyalásokhoz is 
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kapcsolódik, és kéri, hogy az európai 
gyermekgaranciát építsék be a jövőbeli 
ESZA+-ba, legalább 5,9 milliárd EUR 
összegű új finanszírozással a 2021–2027 
közötti többéves pénzügyi keret teljes 
időszakára;
10d. emlékeztet az uniós eszközök 
szerepére a vállalkozásoknak és 
munkavállalóknak a digitális és 
környezetbarátabb gazdaságra való 
átállása támogatása terén; megismétli a 
szakképzés fontosságát a digitalizáció 
korában; felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a szakképzési programok 
támogatásának további lehetőségeit, 
különösen a szoftverfejlesztési és az 
információs technológiák területén;
10e. kéri, hogy a 2021. évi költségvetés 
fordítson különös figyelmet a tengerentúli 
országok és területek (TOT-ok) 
szükségleteire és a velük fenntartott 
kapcsolatokra, mivel azok különösen 
érzékenyek lehetnek az éghajlatváltozás 
káros hatásaira; hangsúlyozza továbbá, 
hogy javítani kell a tengerentúli országok 
és területek (amelyek különleges 
helyzetük és méretük miatt korlátozott 
igazgatási erőforrásokkal és 
szakértelemmel rendelkeznek) alapokhoz 
való hozzáférését;

Módosítás 11
Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. eltökélt szándéka, hogy elkerülje az 
újabb kifizetési válságot; megismétli, hogy 
a kifizetések általános felső határának 
figyelembe kell vennie a 2020 végén 
fennálló kötelezettségvállalások példátlan 
volumenét, amelyet a következő többéves 

12. eltökélt szándéka, hogy elkerülje az 
újabb kifizetési válságot; megismétli, hogy 
a kifizetések általános felső határának 
figyelembe kell vennie a 2020 végén 
fennálló kötelezettségvállalások példátlan 
volumenét, amelyet a következő többéves 



PE647.107v02-00 36/81 RR\1206639HU.docx

HU

pénzügyi keretben kell rendezni; 
megjegyzi továbbá, hogy 2021-ben a 
kifizetési előirányzatok nagyrészt a 2014–
2020 közötti programok befejezésére 
fognak összpontosítani; ragaszkodik 
azonban ahhoz, hogy ez ne akadályozza új 
programok indítását;

pénzügyi keretben kell rendezni; 
megjegyzi továbbá, hogy 2021-ben a 
kifizetési előirányzatok nagyrészt a 2014–
2020 közötti programok befejezésére 
fognak összpontosítani; ragaszkodik 
azonban ahhoz, hogy ez ne akadályozza új 
programok indítását, és nem történhet az 
ESZA+ kárára;

Módosítás 12
Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14a. kéri, hogy fordítsanak különös 
figyelmet a foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai programjának jelenlegi 
„progress” területe szerinti 
finanszírozásra való zökkenőmentes 
átállás biztosítására;
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LEVÉL A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. 
szakasz(2019/2213(BUD))

Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Fejlesztési Bizottság felkérést kapott, hogy nyilvánítson 
véleményt az Ön bizottsága számára. A bizottság írásbeli eljárás keretében úgy határozott, hogy 
levél formájában nyilvánít véleményt.

A Fejlesztési Bizottság 2020. április 21-i ülésén megvizsgálta a kérdést. Az ülésen a bizottság 
úgy határozott, hogy felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat.

Tisztelettel:

Tomas TobéJAVASLATOK
1. sürgeti a Tanácsot, hogy véglegesítse az új többéves pénzügyi keretre és a Szomszédsági, 

Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközre (NDICI) vonatkozó tárgyalási 
megbízatását; 

2. hangsúlyozza, hogy a Parlament NDICI-ről szóló első olvasatbeli álláspontját 2019. 
március 4-én fogadták el, és az NDICI-vel kapcsolatos megbízatását 2019. október 8-én 
megerősítették; emlékeztet az EP álláspontjára, amely szerint az NDICI teljes pénzügyi 
keretösszegének 45%-át az éghajlat-politikai célkitűzésekre, a környezetgazdálkodásra 
és -védelemre, a biológiai sokféleségre és az elsivatagosodás elleni küzdelemre, valamint 
a migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás kiváltó okainak kezelésére kell fordítani, és 
nagy hangsúlyt helyez a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok előmozdítására, 
többek között a nők, a gyermekek, a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek, az LMBTI-személyek, a fogyatékossággal élő személyek és az őslakos 
népek, valamint az etnikai és az etnikai és vallási kisebbségekhez tartozók jogaira;

3. rámutat, hogy a tagállamok közötti kohézió javítása, a partnereinkkel való szolidaritás 
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elmélyítése és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend 
végrehajtása a következő költségvetési év célkitűzései közé fog tartozni; 

4. megismétli, hogy az Uniónak és tagállamainak tiszteletben kell tartaniuk kollektív 
kötelezettségvállalásaikat, különösen a 0,7%-os célkitűzés, a fenntartható fejlődési 
célok, a Párizsi Megállapodás1, valamint az egészségügyre, az oktatásra és a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó célok tekintetében;

5. felszólít az EUMSZ 208. cikkében foglalt fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia 
elvének végrehajtására, valamint az egyes uniós intézmények azon hatáskörének 
egyértelmű meghatározására, hogy végrehajtsák a fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia kötelezettségvállalásait;

6. emlékeztet, hogy az Uniónak készen kell állnia arra, hogy partnerországaink 
támogatásával globális szinten küzdjön a Covid19 ellen; hangsúlyozza, hogy az uniós 
alapoknak nemzetközi szolidaritást kell biztosítaniuk a világon a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévők számára, és fokozniuk kell a WHO-nak és az UNHCR-nek nyújtott 
támogatást; felszólít Afrika, Latin-Amerika és Ázsia gyenge lábakon álló egészségügyi 
rendszereinek uniós támogatására;

7. felszólítja az EU-t, hogy mozdítsa elő az együttműködést és a többoldalú kapcsolatokat 
a Covid19-válság összehangolt nemzetközi megoldása érdekében; az EU-nak és a 
tagállamoknak fel kell szólítaniuk a multilaterális pénzügyi szervezeteket, hogy 
ideiglenesen függesszék fel, vagy akár részlegesen töröljék az intézményi adósság 
visszafizetését annak érdekében, hogy az adósságvégrehajtás összhangba kerüljön 
elsődleges prioritásunkkal, azaz a Covid19 elleni küzdelemmel; amikor egy 
egészségügyi válság közepette számos afrikai, latin-amerikai és ázsiai ország komoly 
nehézségekkel szembesül az alapvető egészségügyi ellátás biztosítása terén, az EU-nak 
és a nemzetközi közösségnek enyhítenie minden terhet, amely a partnerországok 
világjárvány kezelésére való képességére nehezedik.

1 különös tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló állásfoglalás 100. pontjára: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_HU.pdf 
„100. üdvözli a „Ne okozz kárt!” elv gondolatát, illetve a Bizottság annak biztosítására irányuló 
kötelezettségvállalását, hogy valamennyi uniós fellépés segítse az Uniót a fenntartható jövő és a méltányos 
átalakulás elérésében, beleértve a zöld költségvetési eszközök használatát is, valamint hogy ennek megfelelően 
aktualizálja a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásokat; koherens megközelítést sürget a Párizsi 
Megállapodás, a Biológiai Sokféleség Egyezmény és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrend végrehajtása tekintetében a belső és külső politikákban egyaránt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat a jelenlegi és jövőbeli tagállami környezetvédelmi és éghajlat-politikai jogszabályok 
teljes körű és helyes végrehajtásában, és biztosítsa, hogy a szabályok be nem tartása következményekkel járjon;”
valamint a COP25-ről szóló állásfoglalás 54. pontja: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2019-0079_HU.pdf 
„54. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek összhangban kell állnia az EU fenntartható fejlődésre 
vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásaival, valamint a közép- és hosszú távú, éghajlat- és energiapolitikai 
célkitűzéseivel, és nem lehet kedvezőtlen hatással az említett célokra, illetve nem hátráltathatja végrehajtásukat; 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós beruházások éghajlatra és biológiai sokféleségre gyakorolt 
hatásának ellenőrzését, és adott esetben terjesszen elő harmonizált és kötelező erejű szabályokat; felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a következő többéves pénzügyi keret teljes mértékben megfeleljen a Párizsi 
Megállapodásnak, és semmilyen kiadás ne legyen ezzel ellentétes;”
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LEVÉL A KÖLTSÉGVETÉSI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. 
szakasz  2019/2213(BUD) 

Tisztelt Van Overtveldt úr!

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy a 2021. évi költségvetési eljárásra vonatkozó európai parlamenti 
iránymutatások kidolgozásakor vegye figyelembe az alábbi aggályokat:

Fennálló kötelezettségvállalások

1. A CONT bizottság a következő aggályokat veti fel:

- a fennálló kötelezettségvállalások 2018-ban tovább nőttek, 2018 végére elérve a 281,2 
milliárd EUR-t (a 2017. évi 267,3 milliárd EUR-hoz képest), és 36%-kal (73,7 milliárd 
EUR) nőttek az elmúlt hét évben, 2011 óta, vagyis az előző többéves pénzügyi keret 
megfelelő éve óta;

- a Bizottság hosszú távú előrejelzése alapján a fennálló kötelezettségvállalások 2023-ra 
elérik a 313,8 milliárd EUR-t;

2. a CONT bizottság felhívja a Bizottságot, hogy javítsa tovább pénzügyi előrejelzéseit, és 
segítse az országokat abban, hogy egyértelmű európai hozzáadott értékkel rendelkező, 
támogatható projekteket találjanak;

3. a CONT bizottság rámutat, hogy az elégtelen kifizetési előirányzatok kockázata azért is 
nagy, mivel az esb-alapok végrehajtása még több késedelmet szenvedett, mint az előző 
többéves pénzügyi keret során; e tekintetben bizottságunk rámutat arra, hogy az Unióhoz 
2004 óta csatlakozott 13 tagállam közül 9-ben a fennálló kötelezettségvállalások éves 
államháztartási kiadásaik több mint 15%-át teszik ki; a kifizetési előirányzatok hiánya 
komoly pénzügyi és politikai kihívásokat jelenthet mind ezekben az országokban, mind 
az Unióban;

4. a CONT bizottság felhívja a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket a 2021–2027-es 
programozási időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret első éveiben a kifizetési 
előirányzatok szintjére nehezedő indokolatlan nyomás elkerülése érdekében; A CONT 
bizottság felhívja a költségvetési hatóságot, hogy:
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 a következő többéves pénzügyi keretben a költségvetésben szereplő 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok között biztosítson rendezett 
egyensúlyt a kifizetési előirányzatok növelése, a kötelezettségvállalási szabályok 
módosítása vagy a kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése révén;

 ennek során vegye figyelembe annak lehetőségét, hogy 2021-ben és 2022-ben 
magas lehet a kifizetési igények összege, valamint azt, hogy a fel nem használt 
kifizetési előirányzatokat nem lehet átvinni a következő többéves pénzügyi 
keretbe;

 javítsa a tagállamok igazgatási kapacitásait a programok időben történő 
végrehajtásának lehetővé tétele érdekében; e tekintetben megismétli, hogy a 
Bizottság részéről fokozott technikai segítségnyújtásra van szükség a tagállamok 
számára annak biztosítása érdekében, hogy a program végrehajtása a 
meghatározott határidőkön belül és a jogi követelményeknek megfelelően 
történjen;

 az n+3 szabályt az Európai Bizottság 2018. évi mentesítésében megfogalmazott 
kérésének megfelelően meg kell szüntetni; rámutat, hogy a 2021 és 2027 közötti 
programozási időszak tekintetében az automatikus kötelezettségvállalás-
visszavonást n+2-re kell csökkenteni annak érdekében, hogy a tagállamokat a 
programok gyors végrehajtására ösztönözze;

 a finanszírozási kérelmek, az irányítás és a programokon belüli jelentéstétel 
egyszerűsítésére kell törekedni; hangsúlyozza, hogy a nemzeti, regionális és helyi 
szintű szabályozások és eljárások túlzott volta akadályozza a politikai célok 
elérését, és növeli az úgynevezett túlszabályozás kockázatát; kiemeli, hogy ez a 
további adminisztratív teher szükségtelen hibaforrást jelent;

 meg kell kezdeni az új többéves pénzügyi keretet, valamint a folyamatban lévő és 
az új programok végrehajtását 2021-ben; tekintettel a tagállamok és a Parlament 
között az új többéves pénzügyi keret hatályával kapcsolatban fennálló 
véleménykülönbségre, a CONT bizottság felhívja a Bizottságot, hogy készítsen 
vészhelyzeti tervet, amely lefedi a 2021. évi költségvetést, és meghosszabbítja a 
jelenlegi többéves pénzügyi keret alatt működő programokat a tervezés 
megbízhatóságának és az uniós költségvetés sorrendjének biztosítása érdekében;

Időben történő felhasználás

5. a CONT bizottság aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a strukturális alapok végrehajtása 
lemaradásban van, és a helyzet még rosszabb, mint az előző programozási időszak 
hasonló időszakában: az átlagos felhasználási arány jelenleg 40% alatt van, míg a 2007–
2013-as programozási időszak hasonló időszakában 60% alatt volt;



RR\1206639HU.docx 41/81 PE647.107v02-00

HU

6. a CONT bizottság felhívja a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a jelenlegi többéves 
pénzügyi kereten belül az n+3 szabály (a régi többéves pénzügyi keretnek az új többéves 
pénzügyi keret közepéig tartó programjai) miatt 2022–2023-ig előre tervezett kifizetések 
teljes összegéről;

7. bizottságunk arra kéri az Európai Bizottságot és az érintett tagállamokat, hogy 2020 első 
felében dolgozzanak ki cselekvési tervet az esb-alapok végrehajtásának felgyorsítására a 
jelenlegi programozási időszakban, és határozzanak meg egyértelmű ösztönzőket a 
rendelkezésre álló források hatékony felhasználására;

Összeférhetetlenség

8. a CONT bizottság felhívja a figyelmet a költségvetési rendelet 61. cikkére, amely 2018. 
augusztus 2-án lépett hatályba; a cikk kibővítette az összeférhetetlenség fogalmát; a 
CONT bizottság felhívja a Bizottságot, hogy a Szerződések őreként lépjen fel az 
összeférhetetlenség minden formája ellen, és rendszeresen értékelje a tagállamok által 
ezek elkerülése érdekében hozott megelőző intézkedéseket; 

9. a CONT bizottság felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon közös iránymutatásokat a 
magas rangú politikusokat érintő összeférhetetlenségek elkerülésére; a CONT bizottság 
sürgeti továbbá a társjogalkotót, hogy fogadjon el közös etikai normákat az 
összeférhetetlenségekkel kapcsolatos valamennyi kérdésre vonatkozóan, és felhívja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a bevált gyakorlatok tagállamok közötti terjesztését; a 
CONT bizottság hangsúlyozza, hogy tekintettel az egyes tagállamokban az uniós 
pénzeszközök megosztott igazgatás keretében történő elosztásával kapcsolatos 
összeférhetetlenségeket illetően fennálló problémákra, elfogadhatatlan, hogy az Európai 
Tanács egyes tagjai, a nemzeti kormányok egyes tagjai és a tisztviselők olyan uniós 
támogatások elosztásáról és kezeléséről hozzanak döntéseket, amelyekből maguk, 
családtagjaik vagy oligarcha-struktúrák részesülhetnek;

EPPO

10. a CONT bizottság hangsúlyozza, hogy az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozása 
alapvető fejleményt jelent az Unió pénzügyi érdekeinek védelme terén; 

11. a CONT bizottság bírálja az EPPO alulfinanszírozottságát és személyzeti létszámhiányát 
a kiépítés szakaszában; a CONT bizottság hangsúlyozza, hogy az Európai Ügyészségnek 
évente mintegy 3000 ügyet kell feldolgoznia, és ezért legalább 76 további álláshelyre és 
8 millió euróra van szüksége ahhoz, hogy 2020 végére teljesen működőképessé váljon; a 
CONT bizottság határozottan ösztönzi a Bizottságot, hogy terjesszen elő költségvetés-
módosítási tervezetet; a CONT bizottság hangsúlyozza, hogy az Európai Ügyészség 
költségvetésének vagy létszámtervének növelése nem történhet az OLAF vagy az 
Eurojust költségvetésének és létszámtervének kárára; különösen ellenzi az OLAF 
létszámtervében szereplő 45 álláshely leépítését; hangsúlyozza, hogy az OLAF-ot már 
most is alulfinanszírozottság és létszámhiány jellemzi, és hogy az OLAF-tól az Európai 
Ügyészséghez való több forrás átcsoportosítása növelheti annak kockázatát, hogy az 
uniós forrásokkal való további visszaélések észrevétlenül maradnak; hangsúlyozza, hogy 
ez az EU tradicionális saját forrásainak csökkenéséhez és a határokon átnyúló héa- és 
vámcsalások növekedéséhez vezethet, ezáltal negatív hatást gyakorolva az EU 
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bevételeire; 

12. rámutat arra, hogy a nem megfelelő eszközellátottság miatt az Eurojust már most 
nehézségekbe ütközik a nemzetközi együttműködés, és különösen a határokon átnyúló 
bűnözés terén; elfogadhatatlannak tartja az Európai Ügyészségnek az Eurojust kárára 
történő megerősítését; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa e szervezetek megfelelő 
finanszírozását; hangsúlyozza, hogy az Európai Ügyészség, az OLAF, az Europol és az 
Eurojust mind alapvető fontosságúak a határokon átnyúló héa- és vámcsalások elleni 
küzdelemben és az uniós forrásokkal való visszaélések megelőzésében;

13. a CONT bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy jelenleg erős és széles körű ellenőrzési 
mechanizmusok vannak érvényben a kisebb hibákat mutató területeken, miközben a 
határokon átnyúló esetekben jelentősen kevesebb pénzügyi erőforrást és személyzetet 
alkalmaznak; rámutat arra, hogy az így elmaradó bevételek egyértelműen negatív 
következményekkel járnak az EU-ra, és ezáltal a tagállamokra nézve;

14. a CONT bizottság megállapítja, hogy az EPPO-ról szóló rendelet 3. cikke szerint az 
EPPO-t az Európai Unió intézményi szerveként hozzák létre, miközben a 2020. évi 
költségvetésben az EPPO a „Bizottság” fejezet alatt mint ügynökség szerepel; a CONT 
bizottság aggodalmának ad hangot, amiért ez a helyzet nem garantálja megfelelően az 
EPPO szükséges függetlenségét, és felszólítja a Bizottságot, hogy az EPPO költségvetését 
a többi szervvel és intézménnyel együtt intézményként szerepeltesse a jövőbeli 7. fejezet 
(adminisztráció) alatt és ne a bel- és igazságügyi ügynökségekkel együtt a jövőbeli 2. 
fejezet (Bizottság) alatt; 

Tisztelettel:

Monika Hohlmeier
A CONT bizottság elnöke, a Bizottság mentesítéséért felelős előadó
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LEVÉL A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-
BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

GR/av
D(2020) 11953

Johan Van Overtveldt
Elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz 
(2019/2213(BUD))

Tisztelt Van Overtveldt úr! 

A koronavírus-betegség (Covid19) terjedése és a Parlament következő hetekre vonatkozó 
ülésnaptárának vis maior következtében történő módosítása miatt az ENVI bizottság nem fog 
tudni szavazni „A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz” című 
véleménytervezetéről (2019/2213(BUD)). Ezért mind az ENVI bizottság elnökeként, mind a 
költségvetésért felelős állandó előadóként szeretném tájékoztatni Önt az ENVI bizottság 
állásfoglalási bekezdések formájában megfogalmazott hozzájárulásáról, amelyeket az Önök 
bizottsága remélhetőleg figyelembe fog venni: 

Covid19-vészhelyzet

 kiemeli, hogy az uniós polgárok védelmének biztosítása érdekében a 2021. évi uniós 
költségvetésnek forrásokat kell tartalmaznia a pandémiák kezelésére szolgáló 
képességek fejlesztésére; rámutat, hogy sürgősen megfelelő finanszírozást kell 
biztosítani az olyan kutatások támogatására, amelyek hozzájárulhatnak a koronavírus-
betegség (Covid2019) járványos terjedésének megfékezéséhez;

 üdvözli a Bizottság által az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében bevezetett 
végrehajtási jogi aktust, amely módosítja a rescEU eszközt alkotó kapacitások jegyzékét 
annak érdekében, hogy a Covid19-járvánnyal összefüggésben magában foglalja az 
orvosi felszerelések készletezését és a kezeléseket is; hangsúlyozza, hogy elegendő 
finanszírozást kell biztosítani az uniós polgári védelmi mechanizmus számára az 
erdőtüzek, áradások, földrengések, népegészségügyi vészhelyzetek, valamint más 
természeti és ember okozta katasztrófák kezelésének elősegítéséhez, amelyek hatásait 
az éghajlatváltozás várhatóan tovább súlyosbítja; emlékeztet arra, hogy a koronavírus-
járvány (Covid19) kitörését követően a mechanizmust uniós polgárok hazatelepítésére 
használták, többek között a kínai Vuhanból; hangsúlyozza, hogy az uniós polgári 
védelmi mechanizmusnak elegendő finanszírozásban kell részesülnie ahhoz, hogy 
életek megmentése érdekében választ tudjon adni a Covid19-járványra, többek között a 
reagáláshoz és a kapacitásokhoz nyújtott kiegészítő finanszírozás révén;

 hangsúlyozza, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 
(ECDC) számára megfelelő emberi erőforrásokat kell biztosítani, hogy optimális választ 
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tudjon adni a jelenlegi Covid19-járványra; emlékeztet arra, hogy a 2013 és 2018 közötti 
időszakban az ECDC teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma 20 
fővel csökkent, és kéri eredeti létszámtervének sürgős helyreállítását;

 hangsúlyozza, hogy a Covid19-hez kapcsolódó gazdasági visszaeséssel összefüggésben 
az uniós pénzeket felhasználó jövőbeli gazdaságélénkítési terveket vagy pénzügyi 
eszközöket össze kell hangolni a zöld megállapodás prioritásaival;

Európai zöld megállapodás, 2021. évi költségvetés és többéves pénzügyi keret

 rámutat, hogy a 2021. évi költségvetésben elegendő erőforrást kell rendelkezésre 
bocsátani ahhoz, hogy az Unió gyorsan megtehesse az éghajlati, biológiai sokféleséget 
fenyegető és környezeti vészhelyzet kezeléséhez szükséges konkrét intézkedéseket; 
ragaszkodik ahhoz, hogy a következő költségvetésnek segítenie kell az Uniót az európai 
zöld megállapodás szerinti vállalásai és a Párizsi Megállapodás szerinti kötelezettségei 
teljesítésében és azt teljes mértékben össze kell hangolni a globális felmelegedés 1,5 °C 
alatt tartására és a biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítására irányuló céllal;

 hangsúlyozza, hogy a 2021. évi uniós költségvetésnek meg kell nyitnia az utat az 
európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közleményben kifejtett törekvések teljes 
körű és hatékony végrehajtása előtt, hogy minden uniós politikát összehangoljon a 
megállapodás céljaival; úgy ítéli meg, hogy az Uniónak a költségvetés-tervezés révén 
is világszintű vezető szerepet kell vállalnia az éghajlatváltozás elleni küzdelemben;

 felhívja a Bizottságot, hogy 2021-től alkalmazzon környezetbarát költségvetés-
tervezési eszközöket; e tekintetben hangsúlyozza egyfelől, hogy el kell végezni a 
költségvetés hatékony éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatát annak biztosítása 
érdekében, hogy a költségvetés egésze összhangban legyen a Párizsi Megállapodással, 
másfelől pedig, hogy a biológiai sokféleség védelmének biztosítását is figyelembe kell 
venni; felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson átfogó iránymutatást az éghajlat és a 
biológiai sokféleség változásaira való rugalmas reagálás kialakításával kapcsolatban, 
amelynek alapul kell szolgálnia a következő többéves pénzügyi keret valamennyi 
szakpolitikai tervezési dokumentumához;

 kiemeli, hogy a 2021. évi uniós költségvetés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret első költségvetése; hangsúlyozza, hogy már az új többéves 
pénzügyi keret kezdetétől minden erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása 
érdekében, hogy az éghajlati szempontok és a biológiai sokféleség érvényesítésére 
vonatkozó átfogó cél a lehető leghamarabb teljesüljön; megismétli az ENVI bizottság 
2019. szeptember 5-i azon álláspontját, hogy a következő többéves pénzügyi keretben 
az éghajlati szempontok érvényesítésére vonatkozóan 40%-os célt kell kitűzni;

 felhívja a figyelmet arra, hogy az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
kiadásokat megbízhatóbb, átlátható és átfogó módszertan alkalmazásával kell nyomon 
követni, amire az elkülönített források túlbecslésének elkerülése érdekében van 
szükség; emlékeztet azon álláspontjára, hogy támogatja a biológiai sokféleség általános 
érvényesítésére vonatkozó, legalább 10%-os egyértelmű kiadási célt a következő 
többéves pénzügyi keretben, az éghajlati szempontok érvényesítésére fordított 
kiadásokra vonatkozó cél mellett, amelynek tükröződnie kell a 2021. évi uniós 
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költségvetésben;

  felhívja az Európai Tanácsot, hogy a Parlament álláspontjával1 összhangban 
támogasson új saját forrásokat, például az újrafeldolgozott műanyagra kivetett adót és a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó bevételek uniós költségvetésben való 
felhasználását;

 rámutat, hogy a 2021. évi költségvetésben elegendő forrást kell biztosítani az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez;

 hangsúlyozza, hogy az Unió éghajlati és környezetvédelmi törekvéseinek megvalósítása 
során elegendő forrást kell elkülöníteni a méltányos átállás megvalósítására, kiemeli, 
hogy a teherviselésnek a „szennyező fizet” elvnek megfelelően kell történnie, és a 
terheket nem szabad a legkiszolgáltatottabb emberekre és közösségekre hárítani; 
hangsúlyozza, hogy a méltányos átállást támogató alaphoz szükséges forrásoknak ki 
kell egészíteniük az eddigieket, és azoknak a többi uniós program nem láthatja kárát;

 hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésben elegendő forrást kell elkülöníteni a rák 
elleni küzdelmet célzó jövőbeli európai terv kidolgozására és végrehajtására; kiemeli, 
hogy elegendő forrást kell biztosítani a ritka és nem fertőző betegségek leküzdésére is, 
különös tekintettel a kutatásra és a megelőzésre, valamint az antimikrobiális rezisztencia 
elleni küzdelemre;

 rámutat annak fontosságára, hogy a 2021. évi költségvetésben elegendő pénzügyi forrás 
álljon rendelkezésre az uniós ügynökségek megfelelő és kiszámítható 
finanszírozásához, lehetővé téve számukra megbízatásuk teljesítését és feladataik 
elvégzését;

Hasonló levelet küldtem Pierre Larrouturou képviselő úrnak, a 2021. évi költségvetés 
általános előadójának.

Tisztelettel:

Pascal CANFIN

1 Az Európai Parlament 2018. november 14-i állásfoglalása a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében 
(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)).
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LEVÉL AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
Elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz 
(2019/2213(BUD))

Tisztelt Elnök Úr!

Tekintettel a jelenlegi kivételes helyzetre, az ITRE bizottság koordinátorai úgy határoztak, 
hogy a bizottságban már elvégzett munka alapján e levél formájában nyújtják be az ITRE 
bizottság a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló véleményét.

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat.

Tisztelettel:

Cristian-Silviu Buşoi

JAVASLATOK

1. sajnálja, hogy a tagállamoknak eddig nem sikerült megállapodásra jutniuk a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a sajátforrás-rendszer 
reformjáról, ami veszélyezteti az új programok időben történő elindítását és működését, 
és ezáltal az Unió azon képességét, hogy megvalósítsa politikai prioritásait, többek 
között az európai zöld megállapodást, amellyel hozzájárul az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nettó nullára történő csökkentéséhez 2050-ig; megjegyzi, hogy a többéves 
pénzügyi keret az éves költségvetés alapja, és hogy a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet hiányában a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások csak a 
Parlament többéves pénzügyi keretre vonatkozó általános álláspontját tükrözhetik;

2. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésnek lehetővé kell tennie az Unió számára a 
Párizsi Megállapodás szerinti kötelezettségei – többek között a „ne okozz kárt” elv – 
teljesítését és a globális felmelegedés 1,5°C alatt tartására irányuló célnak való 
megfelelést; e tekintetben kitart amellett, hogy a következő költségvetésnek a 
fenntartható fejlődésre, az energetikai átmenetre, a munkahelyteremtésre és a biológiai 
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sokféleség csökkenésének visszafordítására kell összpontosítania; emlékeztet arra, hogy 
az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokra irányuló erőfeszítéseket az új többéves 
pénzügyi keret időszakában az uniós kiadások legalább 25%-ára – és a lehető 
leghamarabb 30%-ára – kell növelni, tiszteletben tartva ugyanakkor az egyéb 
programok magasabb egyedi célkitűzéseit, például az Európai horizont program 
tekintetében elfogadott 35%-ot;

3. hozzáteszi, hogy az egyik fő politikai prioritás az EU ipari versenyképességének és 
fenntarthatóságának biztosítása, amely magában foglalja az adminisztratív terhek 
csökkentését – többek között az uniós programok esetében –, és az állami támogatásra 
vonatkozó jelenlegi uniós szabályok felülvizsgálatát a belső piac működésének 
veszélyzetetése nélkül; úgy véli, hogy a gazdasági jólét közvetlenül kapcsolódik a 
globális ipari versenyképességhez és a hatékony éghajlat-politikához; kitart amellett, 
hogy a versenyképesség erősítése, a jövőbeli készségek fejlesztése és a 
munkahelyteremtés érdekében jelentős beruházásokra lesz szükség az innováció terén, 
ideértve a digitális technológiákat és az energiaigényes ágazatokat is; 

4. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet („Egységes piac, innováció és digitális gazdaság”) 
meghatározó lesz az innováción alapuló, fenntartható gazdasági növekedés, illetve a 
kiegészítő és diszruptív kutatás és innovació szempontjából, és hogy ennek célja a 
Párizsi Megállapodással összhangban a klímasemleges gazdaságra és társadalomra való 
átállás megvalósítása 2050-ig; kiemeli továbbá az új 5. fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonságra és leszerelésre szánt forrásokat;

5. emlékeztet a Parlament álláspontjára az Európai horizont program (2018-as árakon 
számított) 120 milliárd eurós teljes pénzügyi keretösszegével kapcsolatban, valamint 
arra, hogy a legutóbbi többéves pénzügyi keret során folyamatosan túljelentkezés volt, 
ami azt jelenti, hogy a kutatás és innováció területén sokkal több magas színvonalú 
projektet lehetett volna finanszírozni, ha elegendő uniós finanszírozás állt volna 
rendelkezésre; felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően terjessze elő a 2021. évi 
költségvetési tervezetet annak biztosítása érdekében, hogy a kutatási és innovációs 
tevékenységeket nagyra törő módon, megszakítás nélkül finanszírozzák, többek között 
az EU stratégiai autonómiája és nemzetközi versenyképessége szempontjából alapvető 
fontosságú olyan területeken, amelyek támogatják a klímasemleges gazdaságra 2050-ig 
való átállást és az európai zöld megállapodás átfogó céljait, valamint a fenntartható 
fejlődési célok elérését és amelyek az uniós polgárok és társadalom – például a digitális 
átalakulás, a mobilitás, az energia, az egészségügy és az űrkutatás – javát szolgálják, 
továbbá annak érdekében, hogy támogassák az innovatív termékek és szolgáltatások 
piaci bevezetését; emlékeztet ebben az összefüggésben az alap- és alkalmazott kutatások 
kiegyensúlyozott támogatásának szükségességére; felszólít az EU-n belüli K+I-
kapacitások regionális egyensúlyhiányainak csökkentésére; emlékeztet arra, hogy a 
kutatási és innovációs partnerségek az együttműködésen alapuló kutatás 
előmozdításának és az ipar programba való bevonásának hatékony eszközei, így azokat 
meg kell erősíteni; hangsúlyozza továbbá, hogy az európai határokon túl is össze kell 
hangolni a tudományos és kutatási tevékenységeket, ezért megfelelő keretet kell 
biztosítani a nemzetközi együttműködéshez;

6. hangsúlyozza, hogy a költségvetés minden területének hozzá kell járulnia az európai 
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zöld megállapodás átfogó céljaihoz és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz; 
megismétli az e célkitűzések megvalósításához szükséges jelentős finanszírozási 
szükségleteket és további beruházásokat; emlékeztet ebben az összefüggésben annak 
fontosságára, hogy egy Méltányos Átállást Támogató Alapot hozzanak létre a szénről 
való átállás és a szénfüggőség által hátrányosan érintett munkavállalókra, szektorokra és 
közösségekre gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági, technológiai és környezeti 
hatások kezelése érdekében, és felszólít az alap stabil finanszírozására, valamint arra, 
hogy a források elosztására vonatkozó módszertan biztosítsa, hogy egyetlen uniós régió 
se maradjon le az energetikai átállásban; megismétli e tekintetben a Parlament azon 
álláspontját, hogy az új eszközöket új forrásokból kell finanszírozni, nem pedig más 
uniós programok finanszírozásának csökkentésével;

7. hangsúlyozza az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz fontosságát, amely 
kulcsfontosságú eszköz az energiaunió céljainak eléréséhez és az Unió Párizsi 
Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásainak megkönnyítéséhez, és megfelelő 
előirányzatokat kér a programhoz, különösen annak energiaügyi ágához, és kitart 
amellett, hogy a kiemelt energetikai infrastrukturális projektek kiválasztását össze kell 
hangolni az európai zöld megállapodással; hangsúlyozza, hogy az Unión belüli 
fenntartható, tiszta és versenyképes közlekedés megvalósítása érdekében támogatni kell 
az európai mobilitási ágazat átalakítását;

8. hangsúlyozza, hogy ambiciózus költségvetési tervezetre van szükség, különösen az 
olyan új programok esetében, mint a Digitális Európa program, amelynek célja a 
beruházások ösztönzése a jövő olyan létfontosságú területein, mint a mesterséges 
intelligencia, a kiberbiztonság, a szuper-számítástechnika és a fejlett digitális készségek, 
amelyeknek a lehető leghamarabb működésbe kell lépniük annak érdekében, hogy az 
EU versenyképesebbé váljon, és hozzá kell járulniuk a digitális szakadék áthidalásához 
mind az IKT-ágazatban a nemek között fennálló különbségek, mind pedig a tagállamok 
digitális felkészültségének földrajzi egyenlőtlensége tekintetében; felszólít továbbá arra, 
hogy minden lehetséges uniós programot használjanak fel annak érdekében, hogy 
Európát felkészítsék a digitális kor kihívásaira és megvalósítsák a digitális 
szuverenitást; határozottan ellenez minden csökkentést a Bizottság javaslatához képest, 
különösen azokon a területeken, amelyek célja az emberközpontú digitális társadalom 
biztosítása, hangsúlyozza a közigazgatások digitalizálásának és az IT-rendszerek 
interoperabilitásának alapvető szerepét a kormányzat minden szintjén a polgárok és a 
vállalkozások érdekében;

9. hangsúlyozza az uniós gazdaság alapvető részét képező kkv-k, mikrovállalkozások és 
induló vállalkozások fontosságát, mivel sok munkahelyet biztosítanak, többek között az 
újonnan létrehozott uniós munkahelyek javát, és emlékeztet, hogy a kkv-k létfontosságú 
szerepet játszanak a kutatásban és az innovációban, valamint a K+I eredményeinek 
bevezetésében; felszólít arra, hogy a 2021. évi költségvetésben nagyobb mértékben 
támogassák a kkv-kat, valamint a kkv-k klasztereit és hálózatait; sürgeti a Bizottságot, 
hogy biztosítsa a megfelelő finanszírozást, illetve a COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai Beruházási Alapról (ESBA) és más pénzügyi 
eszközökről az InvestEU-ra való zökkenőmentes átállást; hangsúlyozza, hogy a teljes 
kutatási, fejlesztési és innovációs ciklus során meg kell könnyíteni a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférését, és ezzel összefüggésben üdvözli az Európai 
Innovációs Tanács (EIC) szerepét;
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10. emlékeztet a Parlament álláspontjára az űrprogram (2018-as árakon számított) 15 
milliárd eurós teljes pénzügyi keretösszegével kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően terjessze elő a 2021. évi költségvetési tervezetet; 
figyelmeztet annak kockázatára, hogy az elégtelen finanszírozás alááshatja az olyan 
meglévő kiemelt programokat, mint a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz, valamint a 
fontos új programok – nevezetesen a GovSatCom és a világűr-megfigyelés (SSA) – 
elindítását, amelyek korlátozzák Európa vezető szerepét az olyan releváns ágazatokban, 
mint a biztonság, a védelem, a polgári és környezetvédelem, valamint a 
közszolgáltatások; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az űrprogram hozzájáruljon 
az európai zöld megállapodás céljaihoz, és hogy biztosítva legyen előrehaladásának 
megfelelő nyomon követése; sajnálja, hogy a Bizottság javaslatában nem növelte 
kellőképpen az Európai Unió Űrprogramügynökségének emberi és pénzügyi 
erőforrásait, miután az ideiglenes intézményközi megállapodás kibővítette az EUSPA 
feladatainak listáját;

11. emlékeztet arra, hogy az uniós ügynökségek fontos szerepet játszanak a jogalkotó által 
kitűzött szakpolitikai célok elérésében; ezért megfelelő, feladataikkal és felelősségi 
köreikkel összhangban álló finanszírozást és személyzetet kér valamennyi ügynökség 
számára; különösen hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell erősíteni az 
Energiaszabályozók Európai Együttműködési Ügynökségét (ACER), amely évek óta 
alulfinanszírozott és létszámhiánnyal küzd, ami veszélyezteti az ACER működését és 
azon képességét, hogy ellássa a nyomon követéssel és a piaci átláthatósággal 
kapcsolatos feladatait, valamint a közelmúltbeli jogszabályok – többek között a tiszta 
energiáról szóló csomag – révén ráruházott további feladatokat; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság már a költségvetési tervezetében foglalkozzon ezzel a problémával; 
emlékeztet továbbá arra, hogy a BEREC Hivatalnak további forrásokra van szüksége, 
hogy teljesítse a BEREC-rendeletben és az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben 
foglalt feladatait.
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LEVÉL A BELSŐ PIACI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan van Overtveldt
Elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz 
(2019/2213(BUD)) — a vélemény előadója: Leszek Miller

Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság úgy határozott, 
hogy levél formájában terjeszti véleményét az Önök bizottsága elé.

A bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a jelen levél mellékletében szereplő 
javaslatokat.

Tisztelettel:

Petra De Sutter, MD, PhD
elnök

Melléklet: Javaslatok

JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványában vegye figyelembe az alábbi 
javaslatokat:

A. mivel a 2021. évi uniós költségvetés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret első költségvetése;

B. mivel a Parlament 2018 novembere óta készen áll az új többéves pénzügyi keretről 
szóló tárgyalásokra, a Tanács azonban eddig nem folytatott teljes értékű tárgyalásokat, 
és így a megállapodás elérésének lehetősége állandóan csökken;
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C. mivel a belső piac létrehozása óta jelentős mértékben hozzájárul az Unióban a 
növekedéshez, a versenyképességhez és a foglalkoztatáshoz, ami lehetővé tette a 
személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke Unión belüli szabadabb mozgását, új 
lehetőségeket és méretgazdaságosságot teremtett az európai vállalkozások, különösen 
a mikro-, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, hozzájárult a 
munkahelyteremtéshez, és nagyobb választékot kínált alacsonyabb árakon a 
fogyasztók számára, biztosítva védelmüket és a kínált termékek és szolgáltatások 
magas színvonalát; mivel a belső piac az éghajlatváltozás növekvő nyomására reagáló, 
erőforrás- és energiahatékony, fenntartható gazdasággá való átalakulás 
megvalósításának központi eleme; mivel az egységes piac kiteljesítésének továbbra is 
a 2021. évi költségvetés egyik elsődleges céljának kell lennie;

D. mivel a digitális egységes piacot az átfogó egységes piac egyik kulcsfontosságú 
elemének kell tekinteni, amelynek hatékony megvalósítása elengedhetetlen feltétele a 
teljes egységes piac hatékony működésének, ami mind a polgárok, mind a 
vállalkozások javát szolgálja;

1. üdvözli a költségvetés EP-re vonatkozó III. szakasza előadójának arra irányuló 
törekvését, hogy az Egységes piac programra a 2021-es évre (2018-as árakon) 883 
millió eurót irányozzon elő, ami megfelel a következő többéves pénzügyi keretre 
(2021–2027) vonatkozó parlamenti javaslatnak, amely az Egységes piac klaszter 
kiadásainak a Bizottság javaslatához képest csaknem felével (azaz 2018-as árakon 
48,5%-kal) való jelentős növeléséből áll, figyelembe véve az említett program várható 
kiadási profilját, amely egyértelműen bizonyítja annak fontosságát; hangsúlyozza, 
hogy a soron következő tárgyalások során fenn kell tartani az előirányzatok ezen 
arányait; csalódottságának ad hangot a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret vagy az Európai Tanács elnöke által benyújtott felülvizsgált „tárgyalási 
keretdokumentum” miatt, amely a becslések szerint 57,1%-kal csökkenti az Egységes 
piac program előirányzatait;

2. sürgeti a tagállamokat, hogy tartsanak fenn magas szintű kötelezettségvállalásokat az új 
Egységes piac program1 (beleértve a korábbi COSME-fellépéseket is) tekintetében, 
amely az egységes piac széttöredezettségének kezelésére, a fogyasztók lehetőségeinek 
növelésére és védelmükre irányul, és lehetővé teszi a mikro- és a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára, hogy teljes mértékben kihasználják a jól működő 
egységes piac előnyeit, ami elengedhetetlen az európai gazdaság fejlődéséhez, 
miközben a fenntarthatóságra összpontosít; 

3. üdvözli az „Európa digitális jövőjének megtervezése” és az „Európai adatstratégia” 
című bizottsági közleményeket, valamint a mesterséges intelligenciáról szóló 
bizottsági fehér könyvet, mivel mindhárom kezdeményezés fontos gondolatokat 
tartalmaz a fogyasztóvédelemmel és az egységes piacon működő vállalatokra 
vonatkozó harmonizált szabályokkal kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
a többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó programok részét képező digitális 
kezdeményezéseit megfelelően finanszírozni kell;

1 COM(2018)0441.



PE647.107v02-00 52/81 RR\1206639HU.docx

HU

4. üdvözli a Bizottság által az európai zöld megállapodásra vonatkozóan javasolt új 
kezdeményezéseket, különösen „A fogyasztók zöld átállásért való 
felelősségvállalásának ösztönzése” című kezdeményezést, mivel a fogyasztók 
fenntartható fogyasztási minták iránti elkötelezettségének előmozdítása 
kulcsfontosságú a zöld megállapodás elsődleges céljainak megvalósításához; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a fogyasztók tudatosságát, és az Egységes piac 
program (többéves pénzügyi keret) jövőbeli fogyasztóvédelmi politikáinak részeként a 
fenntartható fogyasztást előmozdító intézkedésekre kell irányítani a finanszírozást;

5. hangsúlyozza, hogy átfogó, fenntartható fogyasztási minták elérése céljából az egységes 
piac szabályai kulcsfontosságúak azon termékek és szolgáltatások, folyamatok és üzleti 
modellek ösztönzése érdekében, amelyek célja a körforgásos jelleg elérése a 
fenntarthatósági és tartóssági követelmények révén, összhangban az európai zöld 
megállapodás céljaival; emlékeztet arra, hogy gazdaságunk fenntarthatóságra való 
átállásának támogatása érdekében – versenyképességünk megőrzése mellett – az 
Egységes piac programon (többéves pénzügyi keret) keresztül biztosítani kell a célzott 
intézkedések megfelelő finanszírozását;

6. további források elkülönítésére szólít fel az egységes digitális kapu teljes körű 
megvalósítása érdekében, amely több tagállamban is késedelmet szenvedhet; 
megjegyzi, hogy a közigazgatás korszerűsítését és a közszolgáltatások 
digitalizációjának kezelését célzó e-kormányzati programok hozzáadott értéket 
jelentenek az egységes piac valamennyi szereplője, különösen a polgárok és a 
vállalkozások számára; emlékeztet arra, hogy elegendő forrást kell elkülöníteni 
nagyratörő projektek indítására ezen a területen;

7. emlékeztet arra, hogy a fogyasztóvédelem a polgárokat érintő uniós politika egyik 
leglényegesebb területe, amely különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
fogyasztókat támogatja; hangsúlyozza, hogy folyamatosan javítani kell a 
fogyasztóvédelmi politikát, különösen a digitális és fizikai területeken felmerülő 
kihívások fényében, az elsősorban az egységes piacon belüli tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelmet célzó meglévő rendelkezések megfelelő 
finanszírozása és végrehajtása révén;

8. hangsúlyozza, hogy az egységes piac szabályainak hatékony érvényesítése fontos 
szerepet játszik a fogyasztóvédelmi politikában annak biztosítása révén, hogy a 
fogyasztók számára biztonságos és az előírásoknak megfelelő termékeket és 
szolgáltatásokat kínáljanak mind az online, mind az offline piacokon; hangsúlyozza, 
hogy a piacfelügyeleti hatóságok között nagyobb együttműködésre van szükség uniós 
szinten, és meg kell erősíteni a meglévő keretet; ezért külön finanszírozást kér ezen a 
területen az Egységes piac program (többéves pénzügyi keret) keretében;

9. hangsúlyozza, hogy növelni kell a vámunió korszerűsítésére szolgáló 
kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét, az Uniós Vámkódex (Vámkódex) 
végrehajtásának és az elektronikus vámrendszerek fejlesztésének támogatására; 
megjegyzi, hogy az Egységes piac szakpolitikai klaszterben csak a Vám program 
finanszírozására szánt előirányzatokat tervezték előre, ugyanakkor úgy véli, hogy a 
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vámellenőrzési eszköz finanszírozását2 is bele kell foglalni ebbe a klaszterbe; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az Európai Tanács elnökének a Vám programról és a 
vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogatására szolgáló eszközről szóló 
javaslatában előirányzott 31%-os csökkentés veszélyezteti mindkét program 
célkitűzéseinek elérését;

10. megállapítja, hogy ha a Tanács nem állapodik meg a tárgyalási álláspontról, az 
késleltetheti a Parlamenttel folytatott tárgyalásokat, és azzal a kockázattal járhat, hogy 
késlelteti a 2021-ben kezdődő programok – különösen az új Egységes piac program, 
valamint a Vám program és a vámellenőrzési eszköz, amely nem egy meglévő program 
folytatása, hanem egy új kezdeményezés – hatálybalépését.

2 COM(2018)0442.
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LEVÉL A KÖZLEKEDÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
Elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz 
(2019/2213(BUD))

Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság azt a feladatot 
kapta, hogy nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. 2020. március 23-i ülésükön a 
TRAN koordinátorai úgy határoztak, hogy a bizottság levél formájában nyilvánít véleményt.

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

Tisztelettel:

((aláírás)) Karima Delli

JAVASLATOK

1. olyan ambiciózus költségvetést szorgalmaz az Unió közlekedési ágazata számára, 
amely figyelembe veszi a felmerülő új kihívásokat, lehetőségeket és az aktuális 
szakpolitikai prioritásokat az EU közlekedéspolitikája terén;

2. hangsúlyozza, hogy az uniós közlekedéspolitika alapvető fontosságú Európa 
gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődése és fenntarthatósága, valamint az EU 
valamennyi régiója területi elérhetőségének és összeköttetésének biztosítása 
szempontjából; ezért határozottan kéri, hogy az uniós közlekedéspolitika kapjon 
megfelelő és elégséges finanszírozást a fenntartható közlekedési módok fejlesztése, 
valamint a növekedés, a munkahelyteremtés és a versenyképesség biztosítása 
érdekében Európában, többek között a legkülső, szigeti, illetve hátrányos helyzetű 
földrajzi területeken; hangsúlyozza további beruházások fontosságát a kutatás és az 
innováció, valamint a társadalmi és a területi kohézió terén a környezeti kihívások 
kezelése, valamint a határokon átnyúló és a régiók közötti összeköttetések növelése 
és megszilárdítása érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésnek tükröznie kell a Parlament által a 
többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. november 14-i állásfoglalásban 
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meghatározott prioritásokat, és biztosítania kell a szükséges finanszírozást mind a 
jelenlegi többéves pénzügyi keretben megkezdett, mind pedig a 2021–2027-es 
többéves pénzügyi kereten alapuló új projektek számára; ezért ismételten 
hangsúlyozza egy vészhelyzeti terv kidolgozásának fontosságát a 
kedvezményezettek védelme és a projektek folyamatosságának biztosítása 
érdekében arra az esetre, ha a jelenlegi többéves pénzügyi keretet 2020 utánra is 
meghosszabbítanák;

4. úgy véli, hogy az uniós közlekedésfinanszírozást megfelelően hozzá kell igazítani a 
zöld megállapodás szabályozási követelményeihez, és garantálni kell a Párizsi 
Megállapodással való teljes összhangot; ezért hangsúlyozza, hogy a finanszírozás 
magas szintje, a Horizont 2020 közlekedési portfóliójához, az e célokat teljesítő 
programokhoz és közös vállalkozásokhoz rendelt pénzösszegek eredményközpontú 
és hatékony felhasználása rendkívüli fontosságú; kiemeli a dekarbonizáció, a 
digitalizáció és a méltányos átmenet terén megvalósuló projektek és programok 
fontosságát;

A közlekedés jelentősége a zöld megállapodás céljainak elérésében

5. megismétli, hogy a közlekedésnek hozzá kell járulnia a klímasemlegesség 2050-ig 
történő megvalósításához, ami hatalmas pénzügyi beruházásokat tesz szükségessé, 
és nem károsíthatja az európai ipar globális versenyképességét a világpiacon;

6. hangsúlyozza ezért, hogy a közlekedési projektek megfelelő finanszírozása fontos 
szerepet fog játszani a fenntartható, biztonságos, intelligens, átjárható és 
megfizethető mobilitásra való áttérés felgyorsításában az új technológiákon alapuló 
intézkedések, a multimodális közlekedés fellendítése, az automatizált és 
összekapcsolt multimodális mobilitás fejlesztése, valamint a fenntartható alternatív 
üzemanyagok – valamint töltőpontok – előállításának és alkalmazásának fokozása 
révén;

7. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a zöld megállapodást igazságos, inkluzív és 
megkülönböztetésmentes átmenet kísérje annak biztosítása érdekében, hogy a 
közlekedési ágazat vállalkozásai, kkv-i, munkaerőpiaca alkalmazkodásának 
biztosítása, valamint a leginkább érintett régiók és közösségek támogatása 
érdekében; fontosnak tartja, hogy ezen alkalmazkodási folyamat megfelelő 
finanszírozásban részesüljön, ami magában foglalja többek között a fenntartható 
beruházásokat célzó ösztönzőket, valamint a képzést és az ágazat munkavállalóinak 
az új munkalehetőségekhez, igényekhez és készségekhez szükséges új szaktudással 
való ellátását;

8. hangsúlyozza, hogy a tömegközlekedés központi szerepet játszik a környezeti, 
éghajlati és gazdasági szempontból fenntartható társadalmak előmozdításában, 
valamint a társadalmi kirekesztés és az elszigetelt, alacsony népsűrűségű területek 
elnéptelenedésének negatív tendenciája elleni küzdelemben; ezzel összefüggésben 
nagyobb támogatást kér a közlekedési infrastruktúra, valamint a tömegközlekedés 
és a fenntartható mobilitás előmozdítása számára; a 2021. évi költségvetésnek 
támogatnia kell egy egységes multimodális jegykiadó rendszer bevezetésére 
irányuló cselekvési terv bevezetését; javasolja, hogy készítsenek tanulmányokat az 
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ingyenes tömegközlekedési rendszerek hatásainak értékelésére olyan tényezők 
tekintetében, mint az utasok száma, az utazási idők, a közlekedési balesetek és 
sérülések száma vagy az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás;

A kiemelt programok fellendítése

9. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy növeljék az uniós célok elérése 
szempontjából különösen fontos kiemelt programok költségvetését: 

– hangsúlyozza az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) döntő szerepét 
a közlekedés, az energetika és a digitális szolgáltatási infrastruktúra területeit 
egymással összekapcsoló nagy teljesítményű és fenntartható transzeurópai 
hálózat (TEN-T) kialakításának előmozdításában, valamint a zöld 
megállapodás céljainak elérésében; megismétli, hogy a TEN-T gyors 
befejezése jelentős mértékben hozzá fog járulni az EU társadalmi-gazdasági 
és területi kohéziójához, valamint az EU dekarbonizációs célkitűzéseinek 
előmozdításához; kéri ezért, hogy növeljék a CEF – Közlekedés 
költségvetését a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben, és ennek megfelelően határozzanak annak 2021. évi szintjéről, 
maradéktalanul figyelembe véve a tagállamok infrastrukturális fejlettségében 
meglévő eltéréseket; emlékeztet arra, hogy a CEF kiadásainak rövid, közép- 
és hosszú távú tervezése során figyelembe kell venni az eredményorientált 
megközelítést, és törekedni kell az uniós hozzáadott érték előállítására; 
sajnálatát fejezi ki a munkálatok befejezése tekintetében számos tagállamban 
tapasztalható késések miatt, különösen ami a határokon átnyúló projekteket 
illeti; 

– kéri, hogy 2021-től kezdődően emeljék 120 milliárd EUR-ra (2018-as árakon) 
a Horizont 2020 költségvetését és ennek megfelelően az „Intelligens városok 
és integrált közlekedés” komponensét;

A meglévő politikák fenntartása

10. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika közlekedési infrastruktúrát célzó 
támogatásainak a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió Szerződésen alapuló 
európai uniós célját kell szolgálniuk; kiemeli, hogy az uniós közlekedéspolitika és 
a közlekedéspolitikai beruházások döntő szerepet játszanak az EU területi, 
társadalmi és gazdasági kohéziójának előmozdításában és megerősítésében; ezért 
kéri, hogy a kohéziós politika részeként tartsák fenn a TEN-T finanszírozását, a 
másodlagos, regionális és helyi összeköttetések fejlesztését és korszerűsítését 
támogató komponenst is beleértve;

Egyedi allokáció a fenntartható idegenforgalom számára

11. úgy véli, hogy az idegenforgalmi ágazat rendkívül szorosan kapcsolódik a 
közlekedési ágazathoz; határozottan megismétli arra irányuló felhívását, hogy 
hozzanak létre külön költségvetési sort a fenntartható idegenforgalom számára 
annak érdekében, hogy az jobban tükrözze a jelenlegi és jövőbeli igényeket az 
infrastruktúra és a biztonság, az idegenforgalom – mint a negyedik legnagyobb 
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exportágazat – fontosságát az EU gazdaságában, valamint a versenyképesség, a 
foglalkoztatás és a szociális jólét fejlesztése terén betöltött szerepét;

Új kezdeményezések finanszírozása

12. támogatja az InvestEU Alap fenntartható infrastruktúrára szánt előirányzatainak 
(2018-as árakon) 14 milliárd EUR-ra való emelését a 2021–2027-es időszakra, a 
2021. évi költségvetésben megfelelő allokációval;

13. hangsúlyozza egy egyszerűbb, hatékonyabb sajátforrás-rendszer fontosságát, amely 
képes jelentősen csökkenteni a GNI-alapú hozzájárulások arányát és garantálni az 
uniós kiadások megfelelő finanszírozását;

Ügynökségek és európai partnerségek

14. hangsúlyozza az ügynökségek és az európai partnerségek jelentőségét a közlekedési 
ágazat teljesítményének és biztonságosságának javításában, valamint a 
közlekedésből származó kibocsátások technológiai fejlődésen és szabályokon 
alapuló csökkentésének előmozdításában; úgy véli, hogy egy tengeri ágazatot érintő 
európai partnerség létrehozása döntő fontosságú a kutatás és innováció előmozdítása 
szempontjából e közlekedési mód tekintetében; rámutat annak fontosságára, hogy 
ezek az ügynökségek és közös vállalkozások megfelelő pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal rendelkezzenek, és irányításuk hatékony legyen annak érdekében, 
hogy garantálják feladataik teljes körű elvégzését; felhívja a Bizottságot, hogy 
aktívabban kövesse nyomon az ügynökségek pénzügyi és adminisztratív irányítását, 
különösen az összeférhetetlenség tekintetében;

15. kiemeli különösen az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) és a Shift2Rail közös 
vállalkozás döntő szerepét a közútról a vasútra való tartós átállás megvalósításában; 
hangsúlyozza, hogy a Shift2Rail vállalkozás kulcsszerepet játszik a műszaki 
akadályok leküzdésében és a kölcsönös átjárhatóság előmozdításában azon végső 
cél érdekében, hogy a vasúti közlekedés olcsóbbá, hatékonyabbá és vonzóbbá 
váljon, hozzájárulva a balesetek és a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorításához;

16. kiemeli különösen a Tiszta Égbolt 2 és a SESAR közös vállalkozások, valamint az 
Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) szerepét az egy utasra eső 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében; hangsúlyozza, hogy a Tiszta Égbolt 2 
közös vállalkozás nagyon jó eredményeket ért el és alapvető szerepet játszik a légi 
járművek biztonságának javítását, valamint szén-dioxid-kibocsátásának, 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának és zajszintjének csökkentését célzó zöld 
technológiák gyors elterjedésének biztosításában; szorgalmazza az EASA 
fokozottabb bevonását a két vállalkozás által végzett kutatások nyomon követésébe, 
valamint a környezeti címkézési program gyors bevezetését, kihasználva az EASA 
hatásköreit a technológiák tanúsítása terén; hangsúlyozza, hogy sürgősen 
ösztönözni kell az összeköttetéseket, és növelni kell a hatékonyságot az európai 
légtér széttöredezettségének a biztonság növelésére, a késések csökkentésére és a 
légi közlekedés környezeti hatásának csökkentésére irányuló kezdeményezésekkel 
történő megszüntetése révén;

17. üdvözli, hogy az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) közvetlenül 
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támogatja a tagállamoknak a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása terén tett 
erőfeszítéseit, valamint a tengeri szennyezés elleni küzdelemben és a kibocsátások 
nyomon követésében nyújtott segítségét; úgy véli, hogy további források 
segítségével az ügynökség fontos szerepet játszhat a tagállamok támogatásában a 
hajózással kapcsolatos környezeti kockázatok csökkentése és a tengeri ágazat 
fenntarthatóságának javítása terén.
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LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
a Költségvetési Bizottság elnöke
WIE 05U012
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz – 
2019/2213 (BUD))Tisztelt Van Overtveldt úr!

A fent említett eljárás keretében a Regionális Fejlesztési Bizottság felkérést kapott, hogy 
nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. A bizottság úgy határozott, hogy levél 
formájában küldi meg véleményét.

* * *

Mivel az EUMSZ 174. cikke értelmében a gazdasági, társadalmi és területi kohézió az Unió 
harmonikus fejlődésének kulcsfontosságú eleme, és a többéves pénzügyi keretnek teljes 
mértékben támogatnia kell ezt az uniós célkitűzést.

Hangsúlyozza, hogy a 2021. évi uniós költségvetés lesz a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret első uniós költségvetése, amelynek egyértelmű üzenetet 
kell közvetítenie, világosan meg kell jelenítenie a Parlament következő hét évre vonatkozó 
álláspontját, tükröznie kell az Unió politikai prioritásait és biztosítania kell a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót támogató és erősítő uniós programok végrehajtását; emlékeztet 
arra, hogy ezek a programok és szakpolitikák jelentős támogatást és hozzájárulást nyújtanak a 
gazdasági növekedést, a beruházásokat és a versenyképességet szolgáló fenntartható 
megoldásokhoz, valamint a polgárok biztonságos munka- és életkörülményeihez, többek között 
az esélyegyenlőséghez és a megkülönböztetésmentességhez.

Úgy véli, hogy a kohéziós és regionális fejlesztési politika keretében végrehajtott beruházások 
az Európai Unió egészében igen nagy hozzáadott értéket képviselnek a finanszírozás aránya 
tekintetében; valamint hozzájárulnak az olyan uniós prioritásokhoz és célkitűzésekhez, mint a 
zöld megállapodás, az innováció és a digitális gazdaság; hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
fejlődés, a gazdasági növekedés, valamint az átfogó és inkluzív kohézió folyamatos 
megvalósítása – a tagállamokon és az európai régiókon belüli különbségek és 
egyenlőtlenségek csökkentése révén – az Európai Unió létezésének egyetemes és alapvető 
célja.

Megismétli, hogy e célok eléréshez, valamint az ambiciózus, tisztességes, gördülékeny és 
inkluzív átmenethez és Európa klímasemlegessé tételéhez elegendő forrásra van szükség; 
ezzel összefüggésben emlékeztet a kohéziós politika hozzájárulására a fejlett technológiák 
átadását elősegítő kutatási és innovációs tevékenységekhez;  megjegyzi, hogy a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot megfelelő pénzügyi eszközökkel kell ellátni annak érdekében, hogy 
senki se maradjon le, és hogy az átállást hatékonyan végre lehessen hajtani a tagállamokban a 
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szénbányászati és szennyezett ipari térségekben élők védelme érdekében, valamint a szigeti és 
távoli területeken, amelyek a leginkább kiszolgáltatottak az éghajlatvédelmi átállásnak; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy már a 2021-es évre biztosítani kell a pénzügyi forrásokat, 
biztosítva, hogy a „hagyományos” és az olyan alapvető politikák, mint a kohéziós és a közös 
agrárpolitika, ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Megismétli továbbá, hogy szükség van egy 
vészhelyzeti tervre, amely biztosítja a finanszírozás folyamatosságát arra az esetre, ha a 
jelenlegi többéves pénzügyi keretet 2020 utánra is meg kellene hosszabbítani, és kéri, hogy a 
Bizottság haladéktalanul terjesszen elő ilyen tervet az új programok késedelmes elindításának 
elkerülése, valamint a kedvezményezettek zökkenőmentes és folyamatos támogatásának 
biztosítása érdekében.

Megjegyzi, hogy a Covid19 globális elterjedésének 2020. évi gazdasági hatása az előrejelzések 
szerint valószínűleg új recessziós időszakokhoz vezet több tagállamban, ezért erre a célra 
rendkívüli pénzügyi forrásokat kell elkülöníteni a 2021. évi uniós költségvetésben.

Tisztelettel:

Younous Omarjee
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LEVÉL A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
Elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz  
(2019/2213 (BUD))

Tisztelt Van Overtveldt úr!

A fent említett eljárás keretében a Mezőgazdasági és Vidéjfejlesztési Bizottság felkérést 
kapott, hogy nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. 2020. január 22-i ülésén a 
bizottság úgy határozott, hogy levél formájában nyilvánít véleményt.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság március 26-án írásbeli eljárás keretében 
vizsgálta meg a kérdést. A bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Költségvetési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy az állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat.

Tisztelettel:

(aláírás) Norbert Lins

JAVASLATOK

A. mivel 2021 a következő többéves pénzügyi keret végrehajtásának első éve, és mivel a 
Bizottság új költségvetési struktúrára tesz javaslatot; 

B. mivel a Bizottság javaslatot tett a közös agrárpolitika (KAP) felülvizsgálatára, amely 3 
különböző jogalkotási javaslatot tartalmaz, és mivel az újonnan megreformált KAP 
hatálybalépése szinte biztosan nem fog megtörténni 2021-ben;

C. mivel a Bizottság javaslatot tett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a forrásaik és a 2021. 
évi alkalmazásuk tekintetében nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti 
rendelkezések megállapításáról szóló rendeletre;

D. mivel a költségvetés kiadásainak legnagyobb részét továbbra is a mezőgazdaság és a 
vidékfejlesztés fogja kitenni, mivel – a legtöbb más ágazattól eltérően – a nemzeti 
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kiadásokat nagyrészt uniós szintű kiadások helyettesítik; mivel alapvető fontosságú 
annak biztosítása, hogy az európai zöld megállapodás eredményeként a mezőgazdasági 
ágazatban felmerülő minden új igényt megfelelő költségvetési forrásokkal 
támogassanak;

1. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan költségvetési struktúrára, amely 
megfelel az egységesség, az egyetemesség, az évenkéntiség, az egyediség és különösen 
az átláthatóság, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás általános elveinek 
annak érdekében, hogy a Parlament teljes mértékben gyakorolhassa ellenőrzési 
jogkörét; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi kerethez 
hasonlóan javasoljon kellően részletes költségvetési struktúrát a mezőgazdaság és a 
vidékfejlesztés számára;

2. megjegyzi, hogy a KAP más uniós szakpolitikákkal együtt fontos szerepet fog játszani a 
zöld megállapodás ambícióinak teljesítésében;

3. megismétli a Parlament azon álláspontját, hogy a KAP költségvetését legalább a 
jelenlegi szinten kell tartani, különösen az Unió éghajlattal és biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzéseihez való hozzájárulásra vonatkozó, a Párizsi Megállapodással 
összhangban álló új igények fényében, valamint az élelmezésbiztonság, a gazdasági 
növekedés, a területi és társadalmi egyensúly, az egészségügyi és gazdasági válságok, a 
volatilitás vagy lezárás kockázatának kitett piacok, valamint az élelmezésbiztonságot 
befolyásoló egyéb tényezők tekintetében;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a 2021. évi költségvetési tervezetre vonatkozó javaslatában 
és az azt követő módosító jogi aktusban vegye figyelembe a 2021. évre vonatkozó 
átmeneti intézkedésekkel kapcsolatban elérendő politikai megállapodás eredményét 
(COM(2019)0581, 2019/0254(COD)); felhívja továbbá a tagállamokat, hogy az 
„eredményorientált költségvetés” politikájának való teljes körű megfelelés érdekében 
időben különítsenek el elegendő forrást az Uniónak jelentett adatok és mutatók 
minőségének folyamatos javítására; ragaszkodik a KAP megfelelő értékeléséhez 
szükséges adatok és mutatók kiváló minőségéhez;

5. sürgeti a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a mezőgazdasági ágazat demográfiai 
problémájával és a generációs megújulás hiányával, továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy 
megfelelő támogatási intézkedéseket kell biztosítani a fiatal mezőgazdasági termelők és 
a nemek közötti egyenlőség számára a vidéki területeken;

6. továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a mezőgazdaságból származó címzett bevételekből 
vagy szabálytalanságok miatti visszafizetésekből az előző évek során az uniós 
költségvetésbe befolyt minden bevételnek e területen kell maradnia;

7. emlékeztet arra, hogy a Horizont Európa program forrásainak jelentős részét az agrár-
élelmiszeripari ágazatra kell fordítani, különösen a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
tágabb összefüggésében; meggyőződése, hogy ebben az ágazatban fontos a kutatás, a 
fejlesztés és az innováció, valamint annak biztosítása, hogy a kutatás és az innováció 
eredményei eljussanak a mezőgazdasági termelőkhöz; támogatja a program 
előirányzatainak növelését a biztonságos és jó minőségű élelmiszerek és az innovatív 
mezőgazdasági formák biztosítása érdekében az Unióban;



RR\1206639HU.docx 63/81 PE647.107v02-00

HU

8. kéri a folyamatban lévő és új kísérleti projektek és előkészítő intézkedések folyamatos 
támogatását.
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LEVÉL A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz 
(2019/2213 (BUD))

Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Kulturális és Oktatási Bizottság azt a feladatot kapta, hogy 
nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. 

A CULT bizottság nevében és Romeo Franz-al, a CULT bizottság 2021. évi költségvetéssel 
foglalkozó előadójával szoros együttműködésben az alábbi javaslatokat szeretném benyújtani 
Önnek a 2021. évi költségvetéssel kapcsolatban. A javaslatokat a CULT bizottság 
hozzájárulásának kell tekinteni a Költségvetési Bizottság által készített, a 2021. évi 
költségvetésre vonatkozó iránymutatásokhoz. 

Tisztelettel:

Sabine Verheyen

JAVASLATOK

1. Újólag megerősítjük az ifjúság, a polgárság, az oktatás és a kultúra területén 
megvalósuló programok fontosságát, valamint azt, hogy biztosítani kell a polgárok 
elvárásainak és az e programokra vonatkozóan kitűzött ambiciózus céloknak való 
megfeleléshez szükséges finanszírozást; úgy véljük, hogy Európa jövője szempontjából 
döntő fontosságú a megfelelően megnövelt finanszírozás, amely lehetővé teszi, hogy 
több résztvevő, és különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők is élvezhessék a 
programok előnyeit; úgy véljük, hogy a kulturális, oktatási és kreatív programok 
képesek egyrészt megerősíteni a társadalmi célkitűzéseket, különös hangsúlyt fektetve a 
befogadásra és a földrajzi egyensúlyra, másrészt hozzájárulhatnak az olyan globális 
kihívások kezelésére irányuló uniós célkitűzéshez, mint például az éghajlatváltozás és a 
digitalizáció; kitartunk amellett, hogy a 2021. évi költségvetésnek jelentősen 
magasabbnak kell lennie, mint a 2020. évi költségvetésnek, és hogy azt éves 
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előirányzatok lineáris és fokozatos növekedésének kell követnie annak érdekében, hogy 
az első évtől kezdve bővüljön a hozzáférés, és hogy a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret utolsó éveiben elkerülhető legyen az aránytalan növekedés és a felhasználással 
kapcsolatos kihívások; sürgetjük a Bizottságot, hogy terjesszen elő vészhelyzeti tervet 
valamennyi uniós finanszírozási program 2021 elejétől történő folyamatos 
finanszírozásának biztosítása érdekében, amennyiben 2020 végéig nem sikerül 
sikeresen lezárni a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat; megismételjük, hogy 
kiemelt hangsúlyt kell fektetni az éghajlatváltozás által kiváltott társadalmi kihívásokra, 
és hogy a kitűzött céloknak megfelelő költségvetést kell elkülöníteni az ERASMUS+, 
az Európai Szolidaritási Testület és a Kreatív Európa számára a fenntartható fejlődés és 
a környezeti átmenet előmozdítása érdekében; hangsúlyozzuk, hogy az oktatás és a 
kultúra a nemek közötti egyenlőség formálásának és előmozdításának kulcsfontosságú 
területei, és ezért felszólítunk a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének és 
a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés elveinek 
valamennyi programba és a társadalmi kihívások kezelése során történő beépítésére;

2. emlékeztetünk arra, hogy az Erasmus+ a tanulási célú mobilitás előmozdítására irányuló 
élenjáró program az összes korosztály és társadalmi csoport körében, és hogy az 
érdeklődés messze meghaladja a rendelkezésre álló finanszírozást; hangsúlyozzuk, hogy 
az Erasmus+ program olyan európai sikertörténet, amely összehozza az embereket, 
fejleszti az interperszonális- és munkakészségeket, előmozdítja az interkulturális 
tanulást és támogatja a valódi európai összetartozás érzését; megismételjük ezért, hogy 
a 2021. évi költségvetésnek összhangban kell lennie az Erasmus+ költségvetésének 
megháromszorozására irányuló kéréssel a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben; 
hangsúlyozzuk, hogy a polgárság, az ifjúság, az oktatás és a kultúra területén indított új 
kezdeményezések – mint például az új Erasmus programban szereplő európai 
egyetemek kezdeményezés – hozzájárulhatnak az Európa jövőjéről szóló vitákhoz, és 
érdemi hatást gyakorolhatnak a polgárok életére és az Unióról alkotott képükre; 
hangsúlyozzuk azonban, hogy az új kezdeményezések Parlament általi támogatása a 
programok költségvetésének végső összegétől függ; e tekintetben megismételjük, hogy 
az új kezdeményezésekhez új forrásokra van szükség;

3. hangsúlyozzuk a Kreatív Európa program jelentőségét az Unió audiovizuális, kreatív és 
kulturális ágazatainak támogatásában; emlékeztetünk a program jelentős 
alulfinanszírozottságára, ami a jelenlegi program projektjeinek tartósan alacsony 
sikerességi arányában tükröződik, különösen a kultúra területén; kitartunk amellett, 
hogy a program célkitűzéseinek és a polgárok elvárásainak teljesítése érdekében növelni 
kell a finanszírozást; emlékeztetünk arra, hogy a 2021. évi költségvetésnek összhangban 
kell lennie azzal az igénnyel, hogy a 2021-2027-es többéves pénzügyi kereten belül meg 
kell kétszerezni a Kreatív Európa program finanszírozását; felhívjuk a Bizottságot, hogy 
javítsa külső kommunikációs stratégiáját és ezáltal a polgárok rálátását az Unió 
tevékenységeivel kapcsolatos információkra; megismételjük, hogy a Bizottságnak 
fontolóra kell vennie az uniós ügyekről szóló kommunikáció új módjait és eszközeit; 
felhívjuk ezért a Bizottságot, hogy diverzifikálja tovább a „multimédiás tevékenységek” 
keretében jelenleg használt és népszerűsített információs eszközöket;

4. úgy véljük, hogy az Európai Szolidaritási Testület alapvető eszköz a polgári 
szerepvállalás Unió-szerte történő előmozdításában és az uniós polgárságtudat 
megerősítésében; ragaszkodunk ahhoz, hogy az Európai Szolidaritási Testület 2021. évi 
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költségvetése összhangban legyen a Bizottság többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
javaslatában felvázolt eredeti költségvetéssel, különösen az önkéntesség területén; 
kérjük, hogy különítsenek el elegendő forrást az önkéntesi lehetőségek iránti nagy igény 
kielégítésére;

5. hangsúlyozzuk az „Európa a polgárokért” program sikerességét, valamint a program 
jelentőségét az EU-hoz való tartozás érzésének erősítésében, illetve a polgárok 
demokratikus és polgári részvételének, illetve a polgárok uniós fellépésekben való 
részvételének előmozdításában; megismételjük, hogy az új „Polgárok, Egyenlőség, 
Jogok és Értékek” program „Polgárok szerepvállalása és részvétele” ágának 
finanszírozását növelni kell, és emlékeztet arra, hogy annak a program teljes 
költségvetésének 27,26%-át kell kitennie;

6. aggodalmunknak adunk hangot a COVID-19 világjárványból eredő helyzet miatt; 
felhívjuk a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést az uniós 
programok kedvezményezettjeinek támogatása érdekében a kultúra és az oktatás 
területén; hangsúlyozzuk, hogy további támogatásra van szükség a válság által súlyosan 
érintett kreatív ágazatok számára; felhívjuk a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
összehangolt megközelítést a tagállamok között annak érdekében, hogy a COVID-19 
világjárványt követően elegendő beruházás valósuljon meg a kultúra, az oktatás, az 
ifjúság és a polgárság területén, azzal a céllal, hogy elkerülhető legyen a 2009. évi 
pénzügyi és gazdasági válságot követő helyzethez hasonló állapot, amikoris ezeken a 
területeken a közkiadások jelentősen csökkentek az Unióban.
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LEVÉL AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
Elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. 
szakasz – Bizottság (2019/2213(BUD))

Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság azt a 
feladatot kapta, hogy a 2020. március 19-i írásbeli eljárásban hozott döntésnek megfelelően 
nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános 
iránymutatásaiba (III. szakasz – Bizottság) foglalja bele az alábbi módosításokat:

Tisztelettel:

(aláírás) Juan Fernando López Aguilar

JAVASLATOK

– tekintettel az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületnek (IPCC) az 1,5 °C-os globális 
felmelegedésről szóló, 2018. október 8-i különjelentésére1,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 314. cikkére,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 

https://www.ipcc.ch/sr15/


PE647.107v02-00 68/81 RR\1206639HU.docx

HU

541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre3,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra4,

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 
2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra5,

– tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetésére6 és az ehhez csatolt, a Parlament, a Tanács és a Bizottság által 
elfogadott együttes nyilatkozatokra,

– tekintettel a „2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – A 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című 2018. november 14-i időközi 
jelentésére7, valamint „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret és a saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című 2019. október 
10-i állásfoglalására8,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására9,

– tekintettel a Tanácsnak a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló, 
2020. ...-i következtetéseire (00000/2019),

– tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel az EUMSZ 311. cikke értelmében az Uniónak gondoskodnia kell a szakpolitikai 
célkitűzései eléréséhez szükséges eszközökről, és költségvetését teljes egészében saját 
forrásokból kell finanszírozni;

B. mivel az EUMSZ 312. cikke értelmében a többéves pénzügyi keretet az Európai 
Parlament tagjainak többségével elfogadott egyetértését követően a Tanács fogadja el 
egyhangúlag;

C. mivel a jelenlegi többéves pénzügyi keret 2020 végén véget ér, és mivel 2021 a 

2 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
3 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
4 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
5 HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
6 HL L xx, ….
7Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
8Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
9Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
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következő keret végrehajtásának első éve;

D. mivel a Parlament 2018 novembere óta készen áll a többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalásokra, a Tanács azonban eddig nem folytatott érdemi tárgyalásokat a 
Parlamenttel az Általános Ügyek Tanácsának üléséhez kapcsolódó minimális 
kapcsolatfelvételen túl; mivel az Európai Tanácson belüli megállapodás elérésére 
rendelkezésre álló időkeretet több alkalommal meghosszabbították; 

E. mivel amennyiben az új többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben, több uniós 
program is leállhat, mivel jogalapjuk megszűnik; mivel ilyen esetben az EUMSZ 312. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban biztonsági hálót kellene létrehozni a jelenlegi 
keret utolsó évére vonatkozó felső határok és egyéb rendelkezések ideiglenes 
meghosszabbítása formájában;

F. mivel a Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a 
pénzügyi források áramlását összhangba kell hozni az üvegházhatású gázok 
alacsonyabb szintű kibocsátására és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség 
fejlesztésére irányuló erőfeszítésekkel;

G. mivel a jelenlegi Bizottság geopolitikainak minősítette magát, és az éghajlattal és a 
környezettel kapcsolatos kihívások kezelésére törekszik, amit e generáció „meghatározó 
feladatának” tekint;

H. mivel a menekültügy és a migráció továbbra is kiemelt helyen szerepel az EU 
napirendjén; mivel az áthelyezési programokhoz, az áttelepítéshez vagy a humanitárius 
befogadáshoz hasonló szolidaritási intézkedések a közös európai menekültügyi rendszer 
érdemi reformjának elfogadásáig döntő fontosságúak; mivel a tagállamoknak továbbra 
is pénzügyi támogatásra lesz szükségük a nemzetközi védelemre szoruló személyek 
befogadásához és nyilvántartásba vételéhez, a menedékjog iránti kérelmek 
feldolgozásához és a tartózkodásra nem jogosult személyek méltóságteljes 
visszatéréséhez;

I. mivel a jól kezelt, legális migráció fontos annak biztosításához, hogy megfelelő választ 
lehessen adni a munkaerőpiac alakulására; mivel a menedékkérők megfelelő 
integrációjához pénzügyi támogatásra van szükség;

J. mivel Törökország továbbra is a világ legnagyobb menekültnépességének ad otthont, és 
jelenleg is folynak a tárgyalások arról, hogy az EU miként folytathatja Törökország 
támogatását a törökországi menekülteket támogató uniós eszköz keretében tett 
kötelezettségvállalásainak lejárta után; 

K. mivel az EU külső határainak hatékony védelme a jól működő schengeni térség és az 
Unión belüli szabad mozgás egyik előfeltétele; mivel a külső határok hatékony 
védelmének meg kell felelnie az uniós és a nemzetközi jognak, tiszteletben tartva 
különösen a menedékjogot és a visszaküldés tilalmának elvét; mivel a teljes körű 
európai határ- és partvédelmi rendszer létrehozása növelni fogja a tagállamok és az 
Unió között megosztott feladatokat a külső határok tekintetében, miközben a külső 
határok igazgatása továbbra is elsődlegesen a tagállamok feladata marad; 

L. mivel az EU biztonságát érő fenyegetések rendkívül összetett és folyamatosan változó 
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jellege olyan átfogó és összehangolt megközelítést tesz szükségessé, amely 
összekapcsolja a külső és belső dimenziókat, és beruház a kapacitásépítésbe és a 
megerősített együttműködésbe annak érdekében, hogy javuljon az EU és tagállamai 
képessége e fenyegetések hatékony és eredményes megelőzésére és kezelésére;

M. mivel a jövőbeli „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” program tekintetében 
részleges megegyezés született a Tanáccsal, és beemelték azt a Parlament első 
olvasatbeli álláspontjába; mivel ez a program stratégiai jelentőséggel bír az európai 
polgárság megerősítése szempontjából, így a finanszírozásnak ezzel arányosnak kell 
lennie; mivel a program az uniós értékekre vonatkozó olyan új ágat tartalmaz, amely 
pénzügyi támogatást nyújtana a helyi, regionális és transznacionális szinten a jogok 
előmozdítása terén tevékenykedő civil társadalmi szervezeteknek, ezáltal erősítve az 
uniós értékek és a jogállamiság védelmét és előmozdítását, valamint hozzájárulva a 
demokratikus párbeszédhez, az átláthatósághoz és a jó kormányzáshoz, többek között a 
civil társadalom mozgásterének szűkülése esetén is; 

2021. évi költségvetés: a zöld megállapodás sikerre vitele...

1. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés létfontosságú az Unió előtt álló kihívások 
kezeléséhez, és tükrözi a tagállamok és az intézmények ambícióinak mértékét;

2. sajnálja, hogy nem kapott figyelmet az IPCC tudósainak legutóbbi jelentésében 
megfogalmazott azon felhívás, amely szerint radikális fellépésre van szükség az 
ökológiai átalakulás érdekében, azon figyelmeztetésük fényében, miszerint a CO2-
koncentráció 2018 és 2019 között háromszor gyorsabban nőtt, mint az 1960-as években; 
hangsúlyozza, hogy csak néhány év maradt annak megakadályozására, hogy az 
éghajlatváltozás visszafordíthatatlanul kikerüljön az ellenőrzésünk alól;

3. megjegyzi, hogy az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának 2030-ig történő 
55%-os csökkentése óriási kihívást jelent, különösen az épületek szigetelése, a 
tömegközlekedés fejlesztése, valamint a mezőgazdasági átállás és a társadalmilag 
igazságos átmenet megvalósítása tekintetében; kitart amellett, hogy e példa nélküli 
vállalkozás mindössze tíz év alatt történő sikerre viteléhez sürgős fellépésre van 
szükség, amelyet erős uniós költségvetésnek kell támogatnia 2021-től kezdve;

...és az uniós polgárok védelme a következő pénzügyi válsággal szemben

4. aggasztja egy új pénzügyi válság kockázata, amelyre nemzetközi pénzügyi intézmények 
is rávilágítottak az állami és a magánszektor növekvő globális adósságállományának (a 
világ GDP-jének 322%-a) fényében; aggódik egy ilyen válság lehetséges társadalmi és 
politikai következményei miatt – amelyek a Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése 
szerint tízszer súlyosabbak lehetnek, mint 2008 után –, ha az EU nem rendelkezik a 
társadalmi kohézió védelmét szolgáló új eszközökkel;

A kihívásokkal arányos költségvetés

5. üdvözli a Bizottságnak az európai zöld megállapodásra és a Fenntartható Európa 
beruházási tervre, különösen a Méltányos Átállást Támogató Alapra irányuló 
javaslatait; hangsúlyozza, hogy ezek szorosan kapcsolódnak a következő többéves 
pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokhoz, és ezért erős és hiteles többéves pénzügyi 
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keretet feltételeznek; hangsúlyozza, hogy az új kezdeményezések finanszírozását a 
Bizottság eredeti javaslatán felül kell számításba venni, ami így a többéves pénzügyi 
keret felső határainak megemelését eredményezi;

6. megjegyzi azonban, hogy az ÜHG-kibocsátás 2030-ig történő 40%-os csökkentésére 
irányuló célkitűzés eléréséhez a Bizottság becslése szerint évente legalább 500 milliárd 
EUR-s finanszírozási hiányt kell áthidalni, beleértve a társadalmi alkalmazkodást célzó 
intézkedéseket is; úgy véli, hogy ezt a finanszírozási hiányt még a 40%-os célkitűzés 
esetében is erősen alábecsülték, nem beszélve az 55%-os célkitűzésről, és ezzel uniós és 
nemzeti szinten egyaránt foglalkozni kell majd; hangsúlyozza, hogy e célkitűzések 
elérése érdekében sürgősen újabb jelentős előrelépésre van szükség a politikai és 
pénzügyi erőfeszítések terén; úgy véli, hogy a valódi új saját források bevezetése 
kulcsfontosságú e szakadék áthidalásához; úgy véli, hogy a méltányos átálláshoz 
igazságos finanszírozásra van szükség;

7. ezért úgy véli, hogy a teljes 2021. évi költségvetésnek meg kell felelnie az európai zöld 
megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalásában kért 55%-os ÜHG-
kibocsátáscsökkentési célkitűzésnek, valamint a Bizottság elnöke által tett szociális 
kötelezettségvállalásoknak, hogy megfelelő jelzéseket küldjünk az uniós polgároknak és 
vállalkozásoknak;

8. megismétli, hogy a Parlament többéves pénzügyi keretre vonatkozó megbízatását a 
felső határokról, a programok előirányzatairól, a saját forrásokról és a rugalmassági 
rendelkezésekről, a félidős felülvizsgálatról és az olyan horizontális elvekről, mint a 
fenntartható fejlődési célok érvényesítéséről, valamint az éghajlatváltozásról és a nemek 
közötti egyenlőségről szóló, 2018. november 14-i időközi jelentésében határozták meg;

9. megismétli azon álláspontját, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 2018-as árakon 1324,1 milliárd EUR-ban kell 
megállapítani, amely az EU-27 bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,3%-át teszi ki; ezt 
az álláspontot tükrözve eltökélt szándéka, hogy megvédje a 2021. évi költségvetés folyó 
árakon számított 192,1 milliárd EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatait (a 
GNI 1,29%-a);

10. megjegyzi, hogy ez az álláspont az Európai horizont esetében 2021-ben 18,179 milliárd 
EUR-t, az Erasmus+ esetében 4,613 milliárd EUR-t, az InvestEU Alap esetében 2,132 
milliárd EUR-t, az Egységes piac program esetében 883 millió EUR-t, az Európai 
Szociális Alap Plusz esetében 15,645 milliárd EUR-t, az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz esetében 4,256 milliárd EUR-t, a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz (NDICI) esetében 11,716 milliárd EUR-t, a LIFE esetében 937 
millió EUR-t, a Menekültügyi és Migrációs Alap esetében 923 millió EUR-t, a 
Határigazgatási Alap részeként a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására 
szolgáló eszköz (HAVE) esetében 676 millió EUR-t, a Belső Biztonsági Alap (BBA) 
esetében 228 millió EUR-t, a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program esetében 
pedig 247 millió EUR-t jelent;

11. célja, hogy kötelező célokat tűzzön ki a biológiai sokféleséggel és az éghajlati 
szempontok érvényesítésével kapcsolatban, és hogy ez utóbbit 2021-re legalább 30%-
ban rögzítse; ismételten felhívja a Bizottságot, hogy határozzon meg egyértelmű 
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támogathatósági kritériumokat az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
releváns kiadások meghatározására és nyomon követésére szolgáló szigorú és átfogó 
módszertanra vonatkozóan;

A kifizetések elégséges és reális szintje

12. eltökélt szándéka, hogy elkerülje az újabb kifizetési válságot; megismétli, hogy a 
kifizetések általános felső határának figyelembe kell vennie a 2020 végén fennálló 
kötelezettségvállalások példátlan volumenét, amelyet a következő többéves pénzügyi 
keretben kell rendezni; megjegyzi továbbá, hogy 2021-ben a kifizetési előirányzatok 
nagyrészt a 2014–2020 közötti programok befejezésére fognak összpontosítani; 
ragaszkodik azonban ahhoz, hogy ez ne akadályozza új programok indítását;

13. ezért szorgalmazza, hogy a kifizetéseket 2021-től megfelelő szinten állapítsák meg a 
kedvezményezettek nehézségeinek elkerülése érdekében, és megismétli azon 
kötelezettségvállalását, hogy megvédi a folyó árakon 184,7 milliárd EUR-s kifizetési 
szintet 2021-re;

A többéves pénzügyi keret vészhelyzeti terve

14. ismételten kéri egy vészhelyzeti terv kidolgozását a kedvezményezettek védelme és a 
finanszírozás folyamatosságának biztosítása érdekében arra az esetre, ha a jelenlegi 
többéves pénzügyi keretet 2020 utánra is meghosszabbítanák; kéri, hogy a Bizottság 
haladéktalanul terjesszen elő ilyen tervet, beleértve adott esetben a jogalapok 
meghosszabbítását is;

15. megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keret jelenlegi felső határainak meghosszabbítása 
2021-ben 172,2 milliárd EUR kötelezettségvállalási előirányzatot eredményezne, ami a 
Bizottság 2018. évi becslése szerint az EU GNI-jének 1,15%-át teszi ki; megjegyzi 
továbbá, hogy 2021 elején további 3,5 milliárd EUR válik elérhetővé a rugalmassági 
eszközök keretében;

Az EU külső határainak védelme, a nemzetközi védelem biztosítása és a migrációs 
áramlások kezelése, a belső biztonság garantálása

16. szorgalmazza, hogy az Európai Tanács és az Európai Unió elnöksége alkalmazzon 
koherens és következetes megközelítést a bel- és igazságügyi terület valamennyi ágazati 
programjának a következő többéves pénzügyi keretben történő finanszírozása, valamint 
valamennyi bel- és igazságügyi ügynökség és szerv – ezen belül az európai adatvédelmi 
biztos – tekintetében annak érdekében, hogy megfelelő források álljanak rendelkezésre 
az európai jogszabályokban tett valamennyi kötelezettségvállalás időben történő 
végrehajtásának biztosításához ezen a szakpolitikai területen;

17. hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozást kell biztosítani az Európai Határ- és 
Partvédelmi Ügynökség számára, hogy gyorsan elérhesse a 10 000 határőrből és 
alkalmazottból álló teljes létszámát, és beszerezhesse a tagállamoknak nyújtandó 
hatékony és érdemi támogatáshoz szükséges felszereléseket; hangsúlyozza, hogy 
megfelelő finanszírozást kell biztosítani a Határigazgatási és Vízumeszközhöz is, 
amelynek keretében a tagállamok segítséget kapnak az Unió külső határainak hatékony 
igazgatásához;
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18. kéri, hogy bocsássanak több pénzügyi forrást a tagállamok rendelkezésére kifejezetten a 
menedékkérők megfelelő fogadásának és nyilvántartásba vételének biztosítása, a 
menedékjog iránti kérelmek feldolgozása és a tartózkodásra nem jogosult személyek 
méltóságteljes visszatérése céljából, egyértelműen előnyben részesítve az önkéntes 
visszatérést;

19. hangsúlyozza, hogy az uniós menekültügyi szabályok érdemi reformjának elfogadásáig 
azonnali szolidaritási intézkedéseket, nevezetesen egy áthelyezési programot kell 
végrehajtani; kéri továbbá, hogy az uniós költségvetésben továbbra is irányozzanak elő 
finanszírozást a Törökországban élő menekültek támogatására;

20. kiemeli annak fontosságát, hogy a tagállamok megfelelő finanszírozásban részesüljenek 
a súlyos és szervezett transznacionális bűnözés, a terrorizmus – ezen belül a hibrid 
fenyegetések –, valamint az erőszakos szélsőségességhez vezető radikalizálódás elleni 
küzdelem terén a határokon átnyúló együttműködés és kapacitásépítés fokozására 
irányuló erőfeszítéseik támogatása érdekében; ismételten hangsúlyozza az Europol és 
az Eurojust fontos szerepét a tagállamok e vonatkozásban való támogatása terén; 
kiemeli továbbá az eu-LISA-t terhelő többletmunkát az új uniós adatbázisok kifejlesztése 
és az interoperabilitás megvalósítása kapcsán; kéri, hogy biztosítsanak elegendő 
finanszírozást és személyzetet ezen ügynökségek számára megbízatásuk teljesítéséhez;

21. üdvözli, hogy létrejött az Európai Ügyészség (EPPO), és hogy a főügyész hivatalba 
lépett; emlékeztet, hogy munkája rendkívül érzékeny jellege miatt az Európai 
Ügyészségnek különleges igényei vannak, többek között szüksége van egy teljesen 
független és magas biztonsági szintű adatközpontra, valamint biztonsági és védelmi 
szolgáltatásokra a főügyész, valamint az épületek számára; ragaszkodik ahhoz, hogy 
ezeket a szükségleteket megfelelő finanszírozással elégítsék ki; 

22. kitart amellett, hogy az összes többi decentralizált bel- és igazságügyi ügynökség és az 
európai adatvédelmi biztos költségvetésének növelésére lenne szükség 2021-ben ahhoz, 
hogy megbízatásuknak maradéktalanul eleget tudjanak tenni, megerősítve ezáltal az 
uniós jog alkalmazását és az uniós szintű operatív együttműködést; 

A jogállamiság előmozdítása

23. kéri, hogy prioritásként biztosítsanak elegendő finanszírozást a jogok előmozdítása, 
valamint az uniós értékek és a jogállamiság megerősítése és előmozdítása terén 
tevékenykedő civil társadalmi szervezetek és egyéb érdekelt felek tevékenységének 
támogatására, többek között a jövőbeli Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program 
révén, olyan időszakokban, amikor több tagállamban is a civil társadalom 
mozgásterének beszűkülése tapasztalható;

LEVÉL AZ ALKOTMÁNYÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
elnök
Költségvetési Bizottság
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BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz 
(2019/2213(BUD))

Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében az Alkotmányügyi Bizottság felkérést kapott, hogy 
nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. Mivel bizottságunk a Covid19-járvány 
miatt nem volt abban a helyzetben, hogy rendes véleményt fogadjon el, ezúton továbbítom a 
bizottság tagjai által megfogalmazott, az előterjesztett véleménytervezetből és 
módosításokból eredő prioritásokat. Erről a szövegről a koordinátorok írásbeli eljárás 
keretében állapodtak meg. 

A bizottság tagjai először is emlékeztetni kívánnak a többéves pénzügyi keret elfogadási 
eljárásai és az Unió saját forrásainak rendszere reformjának fontosságára az uniós 
költségvetésről folytatott tárgyalások során tapasztalható visszatérő patthelyzetek leküzdése 
érdekében. Az uniós költségvetésnek elegendőnek kell lennie a Szerződések által az Unióra 
ruházott, az idők során megnövekedett hatáskörök gyakorlásának finanszírozására. Ehhez az 
EUMSZ 311. cikkének értelmében új, valódi saját források gyors bevezetésére is szükség van 
annak érdekében, hogy a közös európai érdekre összpontosító, szilárd uniós költségvetés 
jöjjön létre, amely képes kezelni korunk kihívásait és az európai polgárok számára fontos 
eredményeket felmutatni. 

A polgárokkal Unió-szerte folytatott valós és hatékony kommunikációnak és konzultációnak 
az uniós költségvetés kiemelt prioritásai közé kell tartoznia annak érdekében, hogy biztosítsák 
a polgárok széles körű, aktív és tényleges részvételét. 
Különösen a 2021. évi költségvetésnek kell rendelkeznie az Európa jövőjéről szóló 
konferencia elindításához szükséges forrásokkal. A forrásoknak arányosnak kell lenniük az 
Európai Parlamentnek az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó álláspontjáról szóló 
állásfoglalásban10 meghatározott törekvésekkel, beleértve a tematikus európai polgári és 
ifjúsági agorák egész folyamatra kiterjedő szervezését. 

A bizottság tagjai hangsúlyozzák, hogy megfelelő finanszírozást kell biztosítani azon uniós 
programok, tevékenységek és kezdeményezések számára, amelyek létfontosságúak a 
részvételi demokrácia folyamatainak intenzívebbé tételéhez az EU-ban, a polgárok 
bizalmának növeléséhez és az uniós szakpolitikákkal kapcsolatos ismereteik bővítéséhez, 
valamint céljuk az európai polgárság fejlesztése és előmozdítása, különösen az Európa a 
polgárokért program, a Jogok, egyenlőség és polgárság program, az európai polgári 
kezdeményezés, az Erasmus+, az Európai Szolidaritási Testület és az uniós polgársággal 
kapcsolatos oktatási tanterv kidolgozása. Megfelelő szintű finanszírozást kell biztosítani 
annak érdekében is, hogy az uniós intézmények és szervek – például a Bizottság képviseletei 
vagy a keleti stratégiai kommunikációval foglalkozó munkacsoport – felléphessenek a 
félretájékoztatással és a külföldi beavatkozással szemben. Ezen túlmenően az átláthatósági 

10 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0010.  
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nyilvántartás közös titkárságának elegendő és megfelelő igazgatási és pénzügyi eszközzel kell 
rendelkeznie feladatai ellátásához. 

Végezetül a bizottság tagjai emlékeztetni szeretnének arra, hogy a Szerződések értelmében és 
a köztük lévő kölcsönös bizalom megőrzése érdekében az Európai Unió tagállamai és volt 
tagállamai kötelesek teljes mértékben eleget tenni költségvetési kötelezettségeiknek. 

Bízom benne, hogy a Költségvetési Bizottság figyelembe fogja venni ezeket a javaslatokat a 
2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások kidolgozásakor.

Tisztelettel:

Antonio Tajani
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LEVÉL A NŐJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Johan Van Overtveldt
elnök
Költségvetési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz 
(2019/2213(BUD))

Tisztelt Van Overtveldt úr!

A fent említett eljárás keretében a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság azt a feladatot kapta, 
hogy nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. 2020. március 31-i ülésén a bizottság 
úgy határozott, hogy levél formájában nyilvánít véleményt.

Ezen eljárás során a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság úgy határozott, hogy felkéri a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

Tisztelettel:

Evelyn Regner

JAVASLATOK

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke rögzíti, hogy „az Unió 
tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, 
valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására”, előirányozva ezáltal a 
nemek közötti egyenlőség kérdésének érvényesítését valamennyi szakpolitikában 
valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját a költségvetési folyamat minden 
szintjén érvényesítő költségvetés-tervezésen keresztül;

B. mivel a tagállamoknak és az EU-nak fel kell számolniuk és hatékonyan kezelniük kell a 
megkülönböztetést, és mivel az uniós költségvetés – többek között az uniós strukturális 
alapok és a magas színvonalú állami gondozási szolgáltatásokba való beruházás – 
növekvő százalékát úgy kell megtervezni, hogy az uniós munkaerőpiacon új 
lehetőségeket teremtsen, illetve javítsa a munka- és életkörülményeket, akárcsak a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, illetve lehetővé tegye a munka és a családi élet 
összeegyeztetését, külön figyelmet fordítva a nemek közötti egyenlőség javítására, 
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többek között az „LMBTI+” személyek esetében, valamint a nők és lányok helyzetének 
javítására;

C. mivel a nők továbbra is alulreprezentáltak a vezető és döntéshozó pozíciókban, 
miközben túlreprezentáltak az olyan, alacsony fizetéses ágazatokban, mint például a 
szolgáltatási munka, a gondozás, az oktatás és a szolgáltatások, és mivel a férfiaknál 
több időt szentelnek nem fizetett házimunkának és gondozási feladatoknak; mivel 
különleges intézkedésekre van szükség a nők támogatása érdekében, nevezetesen a 
hosszú szünet után a munkaerőpiacra visszatérő nők munkaerő-piaci potenciáljának 
növelése érdekében;

D. mivel a nők továbbra is alulreprezentáltak a digitális gazdaságban, a mesterséges 
intelligenciában, az ikt-ágazatban és a természettudományok, a technológia, a műszaki 
tudományok és a matematika ágazatában az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás terén, 
ideértve a vezetői pozíciókat is; mivel a digitális integráció révén a nők társadalmi 
szerepvállalásának növelését támogató erőforrások az egyenlőség előmozdításához 
vezethetnek a digitális korban; mivel a „digitális korra felkészült Európa” stratégiának 
magában kell foglalnia a nemek közötti egyenlőség érvényesítését;

E. mivel a Bizottságnak elegendő finanszírozási szintet kell biztosítania a nők jogainak 
legalább a jelenlegi szinten történő előmozdítását célzó programok, például a jelenlegi 
„Jogok, egyenlőség és polgárság” valamint a jövőbeli „Jogok és értékek” program 
számára, különös tekintettel a hátrányos megkülönböztetést felszámolni, a nemek 
egyenlőségét előmozdítani és minden területen érvényesíteni hivatott eszközökre és a 
nemi alapú erőszak megelőzésére; hangsúlyozza az Európai Parlament álláspontját, 
amely támogatja a nemi alapú erőszak minden formájának megelőzését és az ellene való 
küzdelmet, valamint az Isztambuli Egyezmény teljes körű végrehajtásának 
előmozdítását célzó fellépések külön elkülönítését a „Jogok és értékek” programban;

Az egyenlőségnek az európai uniós szakpolitikák középpontjába helyezése

1. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezésnek a költségvetési eljárás szerves részét kell képeznie annak minden 
szakaszában és minden költségvetési sorban, hogy a költségvetési kiadások a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításának hatékony eszközévé váljanak; felszólít arra, hogy a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítését következetesen hajtsák végre valamennyi 
uniós programban, pénzügyi eszközben és az Európai Stratégiai Beruházási Alapban 
(ESBA);

2. ismételten kijelenti, hogy több beruházásra van szükség a nők és lányok jogainak 
védelme érdekében; költségvetési előirányzatokat kér a nők gazdasági függetlenségének 
olyan uniós programokon és alapokon keresztül történő támogatására, mint a COSME, a 
„Horizont 2020” és az ESBA;

3. nagyobb szinergiákra szólít fel a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a 
munka és a magánélet közötti egyensúly javítása érdekében rendelkezésre álló eszközök 
között; ismételten hangsúlyozza, hogy nagyobb erőfeszítésekre van szükség a 
kiszolgáltatottabb helyzetű nők, köztük a fogyatékossággal élő nők, a színesbőrű nők,az 
egyedülálló anyák, valamint a migráns, a félreeső vidéki területeken élő, az etnikai 
kisebbséghez tartozó és LMBTI+ nők támogatása érdekében;
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4. kéri, hogy célzott fellépésekre elkülönített, önálló költségvetési sorokkal kísérjék 
figyelemmel a nemek közötti egyenlőségre fordított kiadásokat, és dolgozzanak ki 
megfelelő mutatókat, hatásvizsgálatokat és célzott módszertant, különösen a nemi alapú 
megkülönböztetés, a lelki, nemi és testi erőszak, illetve a szexuális zaklatás elleni 
küzdelem, valamint a nők szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való 
hozzáférése tekintetében; kéri, hogy dolgozzanak ki és alkalmazzanak megfelelő 
elszámoltathatósági és átláthatósági mechanizmusokat, valamint készüljön rendszeres és 
nemi szempontból részletezett jelentés az eredményekről a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése folyamatának és a végrehajtott programok hatékonyságának javítása 
érdekében;

5. felhívja az EU-t, hogy növelje a nők jogait Európában és a világ déli részén előmozdító 
civil társadalmi szervezetek költségvetési előirányzatait;

6. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség és a nők jogai elleni aggasztó és erősödő 
visszalépést, valamint az uniós eszközök, köztük az NDICI fontosságát e helyzet 
leküzdésében; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság javaslatába nem foglalt bele a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó külön programot, és ambiciózus és konkrét 
költségvetési előirányzatokat kér a női emberi jogi jogvédők támogatására, valamint a 
szexuális és reproduktív egészség és jogok védelmére és előmozdítására; ezért 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni azokat a költségvetési előirányzatokat, amelyek 
támogatják a szexuális és reproduktív egészség és jogok egyetemes tiszteletben tartását 
és az azokhoz való hozzáférést;

7. emlékeztet a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) által az EU-ban a 
férfiak és nők közötti egyenlőtlenség mértékének és okainak megértése terén betöltött 
fontos szerepre, valamint arra, hogy a nemek közötti egyenlőség területén a nemek 
szerint bontott adatok gyűjtéséhez és a szakértelem megszerzéséhez összevont 
költségvetésre van szükség; felszólít az EIGE költségvetésének, létszámtervének és 
függetlenségének növelésére vagy legalább a jelenlegi szintjükön való tartására.
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