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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről 
szóló tanácsi álláspontról (11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD)) 

Az Európai Parlament,

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

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

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 
2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra1,

– 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 a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. 
május 28-i bizottsági módosított javaslatra (COM(2020)0443),

– 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 a „2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – A 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című 2018. november 14-i időközi 
jelentésére5, valamint az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésének 
következtetéseiről szóló, 2020. július 23-i állásfoglalására,

– tekintettel „A 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatások, 
III. szakasz – Bizottság” című, 2020. június 19-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Parlament 2021. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és 

1 HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
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 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0166.
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kiadásairól szóló, 2020. május 11-i állásfoglalására7,

– tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
tervezetére, amelyet a Bizottság 2020. július 27-én fogadott el (a továbbiakban: a 
költségvetési tervezet) (COM(2020)0300),

– tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
tervezetéről szóló, 2020. szeptember 28-án elfogadott, és az Európai Parlamentnek 
2020. október 1-jén továbbított tanácsi álláspontra (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra 
irányuló tervezetről szóló, 2020. szeptember 16-i jogalkotási állásfoglalására8,

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére,

– tekintettel az érintett bizottságok véleményeire,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0206/2020),

III. szakasz 

Általános áttekintés

1. emlékeztet arra, hogy az új többéves pénzügyi keret első évének 2021-nek kell lennie; 
sajnálja, hogy a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló tárgyalások –
 amelyek megkezdésére a Parlament 2018 novembere óta készen áll, és amelyek nem 
kezdődhettek meg az Európai Tanács július 21-i következtetéseinek elfogadása előtt – 
késedelmei, valamint a Covid19-világjárvány miatt a 2021-es költségvetési eljárás mind 
ez ideig nem támaszkodhatott a többéves pénzügyi keretről kialakított szilárd és 
ambiciózus megállapodásra;

2. megjegyzi, hogy a 2021-es évre szóló költségvetési tervezetet a Bizottság a többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó saját, 2020 májusában aktualizált javaslatai alapján 
terjesztette elő, míg a Tanács – a módosító indítványra várva, amelyet a Bizottság majd a 
többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló politikai megállapodást követően 
felhasznál javaslata aktualizálásához – arra szorítkozott (a 7. fejezet kivételével), hogy 
saját olvasatát számtanilag megfeleltesse az Európai Tanács következtetéseinek;

3. tudomásul veszi a Tanács költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontját, többek között 
a Tanács által a módosító indítványnak tulajdonított jelentőséget; a módosító indítvány 
tekintetében egyetért a Tanáccsal, ugyanakkor egy olyan olvasatot kíván előterjeszteni, 
amely összehangolt módon követi a többéves pénzügyi kerettel és a saját forrásokkal, 
valamint a 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos prioritásait; megjegyzi, hogy e 
megközelítést a módosító indítvány benyújtását követően rendelkezésre álló idő 
rövidsége is indokolja;

7 E napon elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0123.
8 E napon elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220.
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4. emlékeztet arra, hogy a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános 
iránymutatásokról szóló, 2020. június 19-i – fent említett – állásfoglalásában a Parlament 
hangsúlyozta, hogy a 2021. évi költségvetésnek elsősorban a Covid19-világjárvány 
hatásainak enyhítésére, valamint az európai zöld megállapodásra és a digitális 
átalakulásra építő helyreállítás támogatására kell összpontosítania a tisztességes, inkluzív 
és fenntartható növekedés, a minőségi munkahelyek létrehozásának, valamint a 
társadalmi-gazdasági konvergenciára irányuló hosszú távú céljának előmozdítása 
érdekében;

5. üdvözli az uniós helyreállítási tervet; ragaszkodik azonban ahhoz, hogy egyértelműen 
rögzíteni kell a költségvetési hatóság külső címzett bevételek – különösen pedig a Next 
Generation EU (a továbbiakban: NGEU) helyreállítási eszköz bevételeinek – 
engedélyezésében betöltött szerepét az éves költségvetési eljárás keretében;

6. 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 legalább 10%-os, az éghajlati szempontok érvényesítésével kapcsolatos 
kiadások esetében pedig a legalább 30%-os szint elérését 2021-re; megismétli, hogy 
szükség van egy olyan, a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését szolgáló 
koncepcióra, amely összefogja a célkitűzésekre, inputokra, outputokra, eredményekre 
vonatkozó nemspecifikus információkat, a nemek közötti egyenlőséget célzó 
finanszírozási kötelezettségvállalásokat, valamint a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos kiadások nyomon követésére és az azokról való jelentéstételre szolgáló 
módszertant is ideértve;

7. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy egy új, szigorú és átfogó, az éghajlattal és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadásokra egyaránt vonatkozó módszertanhoz 
határozzon meg egyértelmű jogosultsági feltételeket olyan keretrendeletek formájában, 
amelyek biztosítják, hogy kizárólag az (EU) 2020/852 rendelet alapján kidolgozott, 
releváns technikai vizsgálati kritériumokat teljesítő projekteket veszik figyelembe az 
említett kiadási célokhoz való hozzájárulás során, adott esetben a megfelelő korrekciós 
intézkedésekkel, valamint az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikkében említett „jelentős 
károkozás elkerülését célzó elv” maradéktalan végrehajtásával együtt, az Unió Párizsi 
Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásainak teljesítését biztosítandó, továbbá 
ismételten felszólít a fosszilis tüzelőanyagok közvetett támogatásának kivezetésére, a 
közvetlen támogatások esetében pedig a tilalom bevezetésére a teljes uniós 
költségvetésben;

8. úgy határoz, hogy a 2020. július 23-i állásfoglalásában meghatározott tizenöt 
vezérprogram (Európai horizont, InvestEU, Erasmus+, gyermekgarancia, Méltányos 
Átállást Támogató Alap, Digitális Európa program, Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz, LIFE, „az EU az egészségügyért” program, Integrált Határigazgatási Alap, 
Kreatív Európa, Jogok és értékek program, Európai Védelmi Alap, Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz [NDICI] és humanitárius 
segítségnyújtás, valamint az illetékes uniós ügynökségek és az Európai Ügyészség) 
költségvetését a többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. november 14-i időközi 
jelentésben megállapított szintekre emeli; úgy határoz továbbá, hogy olvasatához a 
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többéves pénzügyi keret azon felső határait veszi alapul, amelyeket a Bizottság a 
költségvetési tervezetben javasolt; úgy véli, hogy a vezérprogramokra vonatkozó minden 
emelést a többéves pénzügyi keret vonatkozó fejezetére megállapított felső határ 
megfelelő növelésének kell kísérnie; úgy határoz, hogy megerősíti a Parlament 
prioritásainak finanszírozását – többek között – az éghajlatváltozás, az energiaügy, a 
digitális és közlekedési összeköttetések, az űrágazat, a kkv-k, a turizmus, a biztonság, a 
migráció, az alapvető jogok és a külső tevékenység területén;

9. elfogadja a Tanács által az 1., a 2a. és a 3. fejezetekben végrehajtott emeléseket, azon 
költségvetési sorok kivételével, amelyek esetében magasabb előirányzat-összegről 
határoz; elfogadja továbbá a „Reziliencia klaszter” átvezetését az 5. fejezetből a 2b. 
fejezetbe;

10. megerősíti azon korábbi kötelezettségvállalását, hogy teljes mértékben kihasználja a 
lehetőséget, amelyet a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdése biztosít a 
visszavont kötelezettségvállalások kutatási célokra történő újbóli felhasználására; 

11. ragaszkodik ahhoz, hogy részletesebb költségvetési nómenklatúrára van szükség, amely 
lehetővé teszi a költségvetési hatóság számára, hogy teljeskörűen gyakorolhassa a 
döntéshozói szerepét az éves költségvetési eljárásban, valamint az ellenőrzést a 
költségvetés 2b., 4. és 6. fejezeteken belüli végrehajtása felett;

12. főszabályként úgy határoz, hogy a Tanács által csökkentett és az olvasatában meg nem 
erősített valamennyi sor esetében visszaállítja a költségvetési tervezetben szereplő 
szinteket, a 7. fejezet kivételével;

13. rámutat annak fontosságára, hogy az uniós ügynökségek számára elegendő pénzügyi 
erőforrást és megfelelő emberierőforrás-kapacitást kell rendelkezésre bocsátani ahhoz, 
hogy teljesíteni tudják megbízatásukat, el tudják látni feladataikat és optimális 
válaszokkal szolgálhassanak a Covid19-világjárvány következményeire; hangsúlyozza, 
hogy az ügynökségek között – különösen a konkrét szakpolitikai célkitűzések 
konvergenciája esetén – megfelelő koordinációra és szinergiákra van szükség ahhoz, 
hogy a közpénzek tisztességes és hatékony felhasználásának lehetővé tétele érdekében 
munkájuk hatékonysága javuljon; ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság gondoskodjon a 
személyzet főigazgatóságai közötti optimális, olyan elosztásáról, amely tükrözi a 
Covid19-válság kezelésével és különösen az európai zöld megállapodással kapcsolatos 
sürgős szükségleteket és hosszú távú prioritásokat;

14. megjegyzi, hogy a költségvetési eljárás aktualizált pragmatikus menetrendje nem teszi 
lehetővé, hogy időben megállapodás szülessen egy esetleges második 
költségvetéstervezet-javaslatról; ezért döntő fontosságúnak tartja a költségvetési 
egyeztetésre rendelkezésre álló egész időszak teljes körű kihasználását egy ambiciózus 
megállapodás elérése érdekében;

15. a 2021. évi költségvetés előirányzatainak átfogó szintjét (valamennyi szakasz) 
181 762 377 716 EUR-ban határozza meg a kötelezettségvállalási előirányzatok 
esetében, ami a költségvetési tervezethez képest 15 016 195 740 EUR-s növekedést 
jelent; úgy határoz továbbá, hogy a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdése 
alapján a visszavont kötelezettségvállalásokból 1 631 420 001 EUR 
kötelezettségvállalási előirányzatot bocsát rendelkezésre; emlékeztet azonban arra, hogy 
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e szintet a módosító indítvány közzétételét követően, valamint a tárgyalások és az 
egyeztetés előrehaladtával ki kell igazítani;

16. emlékeztet arra, hogy – miként az a 2020. szeptember 16-i jogalkotási állásfoglalásában 
is szerepel – a 2021. évi költségvetés finanszírozásához 2021-től be kell vezetni a saját 
források új kategóriáit, az új saját forrásokból származó azon összegeket pedig, amelyek 
az NGEU adott év törlesztési kötelezettségeinek fedezéséhez szükséges összegen felül 
rendelkezésre állnak, általános bevételként be kell vezetni az uniós költségvetésbe, 
mindenekelőtt a 15 uniós vezérprogram forrásainak 2021-től kezdődő, a többéves 
pénzügyi keret felső határainak megfelelő megemelésével járó kiegészítése céljából;

1. fejezet 

17. hangsúlyozza, hogy az Európai horizont rendkívül erős hozzáadott értéket teremt, 
valamint kiemeli a program jelentőségét az európai kutatás azon lényeges területei 
szempontjából, amelyek alapvető fontossággal bírnak az európai zöld megállapodás 
sikere, a klímasemleges gazdaságra és társadalomra történő átállás 2050-ig történő 
megvalósításához való hozzájárulás, továbbá az Unió jövőbeli jólétéhez nélkülözhetetlen 
digitális átalakulás támogatása tekintetében; kiemeli továbbá, hogy a Covid19-
világjárvány rámutatott az egészségügyi kutatásba irányuló beruházás szükségességére; 
ezért összhangban régóta képviselt álláspontjával, amely a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben 120 milliárd EUR-s összköltségvetést 
szorgalmaz, javasolja az Európai horizont jelentős megerősítését; úgy véli továbbá, hogy 
a jelenlegi többéves pénzügyi keret visszavont kötelezettségvállalásainak teljes összegét 
– a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban – rendelkezésre 
kell bocsátani az éghajlatvédelmi és digitális átállás, valamint az egészségügyi kutatás 
támogatására;

18. meggyőződése, hogy az Uniónak prioritásként kell kezelnie a rák elleni küzdelmet, és 
hogy e tekintetben jelentősen fokozni kell az erőfeszítéseket; kiemeli, hogy a rákkutatás 
e küzdelem egyik fontos pillére; hangsúlyozza, hogy az e területen folytatott kutatási 
tevékenységek intenzitását haladéktalanul fokozni kell;

19. felszólít arra, hogy a 2021. évi uniós költségvetés gondoskodjon arról, hogy az InvestEU 
program megfelelő finanszírozásban részesüljön, valamint teljesítse mind hosszú távú 
célkitűzéseit és részt vegyen a hosszú távú európai versenyképeség visszaállításában 
azáltal, hogy több beruházási kapacitást biztosít a fenntartható infrastruktúra, a kutatás, 
az innováció, a digitalizáció, a kkv-k és a szociális beruházások támogatására, mind pedig 
a fenntartható gazdasági helyreállítás stratégiai fenntartható beruházások révén történő 
támogatására irányuló új, rövid távú célkitűzését; mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
az Európai Tanács elutasította a Fizetőképesség-támogatási Eszközre vonatkozó 
bizottsági javaslatot; támogatja a Parlament Fizetőképesség-támogatási Eszközzel 
kapcsolatos előkészítő munkája során tervezett költségvetési sort, amely szerint a 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz tervezett előirányzatai átcsoportosításra kerülnek az 
InvestEU programhoz a tagállamokban letelepedett és az Unióban működő vállalkozások 
javára;

20. hangsúlyozza, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz döntő szerepet játszik a 
nagy teljesítményű transzeurópai hálózat és a tagállamok közötti összeköttetések 
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kialakításának előmozdításában – különösen azon tagállamok esetében, amelyek 
támogatják a fenntartható és a határokon átnyúló mobilitást, valamint a modális váltást – 
azzal a céllal, hogy 2030-ig 60%-kal csökkenjen a üvegházhatásúgáz-kibocsátás, az 
energia és közlekedési projektek klímasemleges, ellátásbiztonságot szavatoló gazdaság 
felé való elmozdulásának az európai szigeti és peremrégiók különleges helyzetét szem 
előtt tartó támogatásában, valamint a digitális átállás, többek között az uniós 
munkavállalók továbbképzése és átképzése szükségességének hangsúlyozásában; ezért 
jelentős emeléseket javasol;

21. hangsúlyozza, hogy a Covid19-válság bebizonyította, hogy a digitalizáció egyre nagyobb 
jelentőséggel bír a gazdaság napi szintű működése szempontjából; elismeri a Digitális 
Európa program jelentőségét a digitális átállás alakításában és támogatásában; a 
világjárvány nyomán nyilvánvaló vált szükségletek figyelembevétele érdekében olyan 
emeléseket javasol, amelyek túlmutatnak a többéves pénzügyi keretről szóló időközi 
álláspontján;

22. emlékeztet az európai űrprogram képviselte alapvető értékre, különösen a Kopernikusz 
és a Galileo európai zöld megállapodáshoz való hozzájárulására, és ennek megfelelően 
célzott emeléseket kér annak biztosítása érdekében, hogy a programok támogatni tudják 
az Unió környezetvédelmi céljait; kiemeli az európai űripar globális versenyen belüli 
függetlenségének fontosságát, valamint hangsúlyozza a hozzáadott értéket, amelyet e 
programok a munkahelyteremtés, a versenyképesség és a kkv-k fejlődése szempontjából 
biztosítanak;

23. úgy véli, hogy további fontos prioritásokat is meg kell erősíteni a fejezetben; felszólít –
 egyebek mellett – az uniós gazdaság sarokkövét képező, valamint a kiváló minőségű 
beruházások és munkahelyteremtés biztosításában valamennyi tagállam esetében 
meghatározó szerepet játszó kkv-kra vonatkozó célkitűzésekre elkülönített összegek 
jelentős növelésére, többek között a nők kkv-kban való részvételének és piacra jutásának 
támogatása és fokozása céljából; továbbá megerősíti a „Világűr” klaszter kulcsfontosságú 
programjait; emlékeztet arra, hogy az uniós ügynökségek fontos szerepet játszanak az 
uniós szakpolitikai célkitűzések megvalósításának elősegítésében; ezért megfelelő, 
feladataikkal és felelősségi köreikkel összhangban álló finanszírozást és személyzetet kér 
az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA), az Európai Unió Vasúti 
Ügynöksége (ERA), az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 
(ESMA), az Európai Unió űrprogramja és az Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testülete (BEREC) számára;

24. megismétli azon kérést, hogy nyújtsanak – különösen a turisztikai, a kreatív és a 
közlekedési ágazatokban – támogatást a kkv-k számára a Covid19-világjárvány 
következményeiből való kilábaláshoz szükséges kapacitásuk megerősítése érdekében; 
megismétli továbbá a Parlament azon, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló 2018-as időközi jelentésben foglaltakból adódó felhívását, hogy 
hozzanak létre egy új, külön költségvetési sort a turisztikai ágazat figyelembevétele 
érdekében, amely szektor az Unió egészében kiemelt fontossággal bír a gazdaság, a 
versenyképesség, a foglalkoztatás (a turizmus 23 millió munkahelyet biztosít közvetett 
vagy közvetlen módon, különösen a fiatalok számára) és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, és amelyre különösen súlyos csapást mért a Covid19-válság, jelenleg 
pedig a kereslet gyors ütemű és erőteljes visszaesésével, valamint a munkahelyek 
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felgyorsult megszűnésével szembesül, ami számos európai kkv tevékenységét veszélybe 
sodorja;

25. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság a jelenleg fennálló helyzetet figyelembe véve 
nem tett javaslatot egy külön, turizmusra vonatkozó költségvetési sor létrehozására; 
felszólít az ágazat, különösen a kkv-k gyors közvetlen és közvetett támogatására;

26. ezért az 1. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatait a költségvetési tervezetben 
foglaltakhoz képest 6 313 980 774 EUR-val megemeli (a kísérleti projektek és az 
előkészítő intézkedések kivételével), amely összegből 5 996 664 225 EUR-t a 
vezérprogramokhoz rendel; emellett a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdése 
alapján a visszavont kötelezettségvállalásokból 1 631 420 001 EUR összegű 
kötelezettségvállalási előirányzatot bocsát a fejezet rendelkezésére;

2a. fejezet

27. úgy határoz, hogy átveszi a 2a. fejezet tanácsi olvasatát;

2b. fejezet

28. hangsúlyozza, hogy sürgősen további forrásokat kell elkülöníteni „az EU az 
egészségügyért” program javára, különösen a Covid19-válság során azonosított jelentős 
strukturális szükségletek kezeléséhez való hozzájárulás, a fellépések kulcsfontosságú 
területeinek – például a nemzeti egészségügyi rendszerek fejlesztését és az egészségügyi 
egyenlőtlenségek csökkentését, a gyógyszerek és a válság szempontjából releváns egyéb 
termékek rendelkezésre állását és megfizethetőségét szolgáló cselekvési területek – 
azonosítása, továbbá a szexuális és reprodukciós egészséggel és jogokkal kapcsolatos 
hozzáférhető és biztonságos ellátások folyamatos és időben történő biztosítása, valamint 
többek között a rák elleni uniós küzdelem megerősítése érdekében;

29. hangsúlyozza az Unió kulcsfontosságú kiemelt és egyik legsikeresebb programja, az Unió 
és polgárai jövője szempontjából stratégiai beruházást jelentő Erasmus+ fontosságát; 
emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ elégtelen finanszírozása veszélyeztetné a fiataloknak 
kínált új lehetőségek további megteremtését és foglalkoztathatóságuk növelését, valamint 
a program azon képességét, hogy elérje új célkitűzéseit, és megfeleljen az inkluzívabbá 
és környezetbarátabbá válás kihívásainak; ezért úgy határoz, hogy az Erasmus+ 
költségvetésének megháromszorozására vonatkozó álláspontjának megfelelően 
jelentősen növeli a program forrásait;

30. emlékeztet arra, hogy a kulturális és kreatív ágazat a Covid19-világjárvány által 
leginkább sújtott ágazatok egyike, és felszólít arra, hogy megfelelő válaszlépésekkel és 
forrásokkal csökkentsék azokat a továbbra is tapasztalható súlyos veszteségeket, 
amelyeket a helyszíneknek a Covid19-válság alatti, előre nem látható bezárása az ágazat 
számára okozott; ezért javasolja a Kreatív Európa megfelelő költségvetési sorainak 
jelentős növelését a válság által érintett ágazatok támogatása érdekében;

31. kitart amellett, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség az Erasmus+ és a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program” különböző komponenseihez és alprogramjaihoz 
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tartozó források elosztása tekintetében, amihez az előbbi program esetében vissza kell 
állítani a korábbi nómenklatúrát, utóbbi esetében pedig létre kell hozni egy új 
költségvetési sort az „Uniós értékek ág” számára; ismételten felkéri a Bizottságot, hogy 
tegye átláthatóbbá a multimédia területéhez tartozó fellépésekre elkülönített költségvetés 
felhasználását, nevezetesen az intézkedésekkel összefüggő új költségvetési sorok 
létrehozása révén;

32. úgy határoz, hogy létrehozza az új 07 06 04 „Az uniós értékek védelme és előmozdítása” 
költségvetési sort a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére és 
előmozdítására – többek között a civil társadalmi szervezetek e területen végzett 
tevékenységeinek támogatására – fordított finanszírozás növelése érdekében;

33. megismétli a Bizottság azon előrejelzését, hogy a Covid19-világjárványból való kilábalás 
összefüggésében a mélyszegénység elleni küzdelem és különösen a gyermekszegénység 
kezelése az elkövetkező években még fontosabbá válik; következésképpen kitart amellett, 
hogy az európai gyermekgarancia számára létre kell hozni egy külön, az ESZA+ alá 
tartozó költségvetési sort, amelyre 1 milliárd EUR-t kell elkülöníteni a 2021-es évre;

34. emlékeztet arra, hogy a Covid19-válság aránytalanul sújtja a nőket, a szisztematikus nemi 
alapú megkülönböztetésnek kitett csoportokat és az egyéb kiszolgáltatott csoportokat, és 
szorgalmazza a foglalkoztatási és szociális innováció ág megerősítését olyan programok 
és képzések támogatása érdekében, amelyek célja a munkaerőpiaci részvételük 
előmozdítása és a bizonytalan munkaerőpiaci helyzetük kezelése;

35. hangsúlyozza, hogy a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program” alapvető 
szerepet játszik az uniós Szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
rögzített jogok és értékek védelme és előmozdítása terén, és kitart amellett, hogy további 
előirányzatok szükségesek minden egyes programág esetében, így különösen a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelmet célzó Daphné ág esetében, valamint a polgárok Unió 
életében való részvételének és szerepvállalásának előmozdítását szolgáló ág esetében;

36. hangsúlyozza a Jogérvényesülés program jelentőségét a jogállamiságon, a kölcsönös 
elismerésen és bizalmon alapuló európai jogérvényesülés térségének további 
fejlesztéséhez való hozzájárulás szempontjából, és úgy határoz, hogy megerősíti ezt a 
programot;

37. kéri a „Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom” klaszter előirányzatainak növelését 
annak érdekében, hogy jobban integrálják a nemi dimenziót az egyes programokba, 
valamint hogy támogassák és előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
tanulmányokat és kutatást az Unióban;

38. szükségesnek tartja a ciprusi török közösség számára előirányzott költségvetési tétel 
növelését azzal a céllal, hogy az Unió döntő mértékben hozzá tudjon járulni a ciprusi 
eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság megbízatásának folytatásához és intenzívebbé 
tételéhez, valamint a kulturális örökség mindkét közösséget képviselő szakmai 
bizottságának támogatásához, ezáltal előmozdítva a két közösség közötti bizalmat és 
megbékélést;

39. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság még mindig nem válaszolt a Parlament 
azon kérésére, hogy átfogóan vizsgálják felül a multimédia területéhez kapcsolódó 
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intézkedésekre vonatkozó költségvetési sort, különös tekintettel a Euronews-zal kötött 
keretszerződésre; úgy határoz, hogy költségvetését tartalékba helyezi mindaddig, amíg a 
Bizottság nem válaszol a Számvevőszék által felvetett aggályokra; megjegyzi azonban, 
hogy a Számvevőszék nem állapít meg semmilyen hiányosságot az Euronews részéről a 
jelenlegi keret szerinti szerződéses jelentéstételi kötelezettségei tekintetében;

40. emlékeztet az e fejezet alá tartozó decentralizált ügynökségek fontos szerepére; kéri, hogy 
az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) számára biztosítsanak elegendő pénzügyi 
és emberi erőforrást feladatai ellátásához, figyelembe véve az ügynökség érdekelt 
felekkel folytatott konzultációs folyamata során azonosított további projekteket; kéri, 
hogy biztosítsanak megfelelő költségvetési forrásokat a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete (EIGE) és az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) számára, figyelembe 
véve küldetésük relevanciáját, valamint az Európai Munkaügyi Hatóság várható szerepét 
a tisztességes munkaerő-mobilitás biztosításában a Covid19-válsággal összefüggésben; 
kéri továbbá, hogy az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége 
(Eurojust), az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) kapjon elegendő finanszírozást és személyzetet 
további fontos prioritások számára;

41. úgy határoz, hogy célzottan növeli az Európai Ügyészség (EPPO) költségvetését annak 
érdekében, hogy a szerv késedelem nélkül és a megbízatása teljesítéséhez szükséges 
követelményeknek megfelelően megkezdhesse munkáját; úgy véli, hogy az EPPO jellege 
megköveteli a függetlenség erőteljesebb szavatolását, és ezért költségvetését a 7. 
fejezetben kell szerepeltetni, mivel független szervezetről van szó, amely nem sorolandó 
az ügynökségek közé; hangsúlyozza, hogy az Európai Ügyészség létrehozása nem 
vezethet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) megfelelő működési kapacitásának 
romlásához;

42. elutasítja a Bizottságnak a szociálpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó különböző 
költségvetési sorok összevonására vonatkozó javaslatát; úgy véli, hogy a korábbiakhoz 
hasonló, külön költségvetési sorok biztosítanák a szükséges átláthatóságot és forrásokat 
e kulcsfontosságú területek mindegyike esetében;

43. úgy határoz, hogy a 06 04 01. költségvetési sort (Európai Uniós Helyreállítási Eszköz – 
Kamatszelvény-fizetések és visszaváltás a lejáratkor) átcsoportosítja a 17. alcímbe, mivel 
az NGEU-hoz kapcsolódó kiadások valamennyi finanszírozási költségét a többéves 
pénzügyi keretben megállapított felső határokon felül kell figyelembe venni;

44. a 2b. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatait a költségvetési tervezetben foglaltakon 
felül összesen +5 894 270 074 EUR-val növeli (a kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések kivételével), amely összegből 6 041 509 293 EUR-t a vezérprogramokhoz 
rendel;

3. fejezet

45. emlékeztet arra, hogy az Európai Tanács az Európai Helyreállítási Eszközről kialakított 
álláspontjában nem tartotta fenn a bizottsági javaslatban a Méltányos Átállást Támogató 
Alapra előirányzott támogatási szintet; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ezek a 
csökkentések súlyosan alá fogják ásni a helyreállítási erőfeszítéseket; újfent felhívja a 
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figyelmet arra, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap az európai zöld megállapodás 
struktúrájának egyik alapvető és nélkülözhetetlen építőköve; e vezérprogram esetében 
ezért a 2021. évi kötelezettségvállalási előirányzatok 500 millió EUR-s megemelését 
javasolja;

46. az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a biológiai sokféleség csökkenésének megelőzése 
általános prioritásával összhangban jelentős, 237 millió EUR összegű növelést 
összpontosít a LIFE+ programhoz tartozó költségvetési sorok kötelezettségvállalási 
előirányzataira; megjegyzi, hogy az előirányzatok e növelése a fő célkitűzésekhez, 
például a természet és a biológiai sokféleség megőrzéséhez, a körforgásos gazdasághoz 
és az életminőséghez, az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz, továbbá a tiszta energiára történő átálláshoz való hozzájárulást 
hivatott szolgálni; elvárja, hogy a Bizottság biztosítsa az e további pénzeszközök 
hatékony felhasználásához szükséges felvevőképességet;

47. emlékeztet arra, hogy a Covid19-járvány számos mezőgazdasági ágazatra súlyos csapást 
mért, és ezért támogatja az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 
piactámogatási intézkedéseit fedező költségvetési sorok célzott, a járvány okozta válság 
hatásainak – különösen a biogazdaságok és a mezőgazdasági kistermelők számára történő 
– enyhítését szolgáló növelését; elvárja, hogy a módosító indítvány további kiigazításokat 
hajtson végre az EMGA-előirányzatok szintje tekintetében a 2021-ben várhatóan 
rendelkezésre álló címzett bevételek és a további paraméterek, így például a Covid19-
világjárvány mezőgazdasági ágazatokra gyakorolt hatása alapján;

48. úgy véli, hogy különösen a közös agrárpolitika előirányzataiból nem szabad halálos 
bikaviadalokon használt bikák tenyésztését vagy nevelését támogatni;

49. kiemeli az Unió legkülső régióiban fennálló rendkívül nehéz társadalmi-gazdasági 
körülményeket, amelyeket tovább súlyosbít a Covid19-válság hatása; ennek alapján 
javasolja a POSEI program finanszírozására szolgáló költségvetési sornak a legkülső 
régiókbeli mezőgazdasági tevékenység fenntartását, valamint élelmiszer- és 
mezőgazdaságitermék-ellátást célzó kiegészítését, amelyhez megfelelő forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani; hangsúlyozza továbbá, hogy a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben és az NGEU-ban az uniós programok és alapok 
tervezésekor figyelembe kell venni a legkülső régiók sajátos jellemzőit és korlátait;

50. 19,6 millió EUR-val növeli az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot; elismeri, hogy 
2021 kulcsfontosságú év lesz a halászati ágazat számára, amelynek egyszerre kell 
szembenéznie az európai zöld megállapodás célkitűzéseihez való alkalmazkodás, a 
Covid19-válsághoz kapcsolódó kockázatok, valamint a brexit jelentette kihívásokkal;

51. hangsúlyozza, hogy elegendő pénzügyi forrást kell biztosítani a halászati ágazatban az 
adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez, felhasználásához és megosztásához;

52. további pénzügyi és emberi erőforrásokkal kívánja támogatni az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökséget (EEA), tekintettel arra, hogy az ügynökség várhatóan 
alapvető szerepet fog játszani a zöld megállapodással kapcsolatos intézkedések 
támogatásában azáltal, hogy nyomon követi a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós 
stratégiát, valamint a körforgásos gazdaságra, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra és a szennyezőanyag-mentességre irányuló kezdeményezéseket, és 
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ezekről jelentést tesz;

53. a 3. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatait a költségvetési tervezetben foglaltakon 
felül összesen 867 937 490 EUR-val növeli (a kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések kivételével), amely összegből 739 100 000 EUR-t a vezérprogramokhoz 
rendel; 

4. fejezet

54. növeli a Parlament migrációval és határigazgatással kapcsolatos prioritásainak, 
mindenekelőtt pedig az Integrált Határigazgatási Alap, valamint a Menekültügyi és 
Migrációs Alap finanszírozását; ezzel egyidejűleg fokozni kívánja a költségvetési 
átláthatóságot, mégpedig oly módon, hogy megjeleníti mindkét alap egyedi célkitűzéseit 
a költségvetési struktúrában azt biztosítandó, hogy a költségvetési hatóság szorosabban 
nyomon követhesse a kiadásokat;

55. hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos befektetni a migráció, a menekültügy és a 
határigazgatás területén működő valamennyi ügynökség megfelelő finanszírozásába és 
személyzeti létszámába; további személyzeti erőforrásokat kér az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal (EASO) számára, amelyre szükség lesz ahhoz, hogy az ügynökség 
megfelelően végrehajtsa helyszíni műveleteit, képzései fejlesztését, elemzési 
tevékenységeit és irányítási keretét, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását 
végző európai uniós ügynökség (eu-Lisa) számára; további pénzügyi és személyzeti 
forrásokat kér az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) számára;

56. mély aggodalmát fejezi amiatt, hogy továbbra is sok menekült veszti életét a Földközi-
tengeren; úgy véli, hogy a kutatási-mentési műveletek tekintetében hosszabb távú 
megközelítésre van szükség, mivel azokat nem lehet kizárólag nem állami szereplőkre 
bízni; úgy véli, hogy a Bizottságnak jogalkotási javaslatot kellene előterjesztenie egy 
kutatási és mentési alap létrehozására a földközi-tengeri kutatási-mentési missziók 
támogatása érdekében; ezért új költségvetési sor létrehozását javasolja ezen alap számára 
az életmentés ösztönzése és a tagállamok közötti szolidaritás kifejezése érdekében a 
kutatási-mentési műveletek végrehajtása során, a nemzetközi joggal és az alapvető 
jogokkal, többek között az élethez való joggal és a visszaküldés tilalmának elvével 
összhangban;

57. összesen 710 251 000 EUR-val növeli a 4. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatait a 
költségvetési tervezetben szereplő szinteken felül, amely összegből 500 251 000 EUR-t 
a vezérprogramokhoz rendel;

5. fejezet

58. hangsúlyozza, hogy fokozatosan ki kell alakítani a közös uniós biztonság- és 
védelempolitika kereteit; hangsúlyozza a védelmi ügyekben folytatott megerősített 
európai együttműködés fontosságát, mivel az nemcsak biztonságosabbá teszi Európát és 
növeli az uniós polgárok védelmét, hanem a költségek csökkenéséhez is vezet; felszólít 
az Európai Védelmi Alap finanszírozásának növelésére egy olyan innovatív és 
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versenyképes védelmi ipari bázis teljes körű előmozdítása érdekében, amely hozzájárul 
az Unió olyannyira szükséges stratégiai autonómiájához;

59. felszólít a katonai mobilitás finanszírozásának növelésére annak érdekében, hogy a 
tagállamok gyorsabban és hatékonyabban tudjanak fellépni; megjegyzi, hogy kellő 
finanszírozást kell biztosítani a közös biztonság- és védelempolitika keretébe tartozó 
missziók és műveletek támogatásához, többek között olyan intézkedések révén, mint a 
kettős felhasználású közlekedési infrastruktúra finanszírozása, valamint a diplomáciai 
engedélyek és a vámszabályok egyszerűsítése;

60. emlékeztet arra, hogy a biztonság és a bűnüldözés területén működő decentralizált 
ügynökségek – különös tekintettel a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai 
Megfigyelőközpontjára (EMCDDA) és a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós 
Ügynökségére (Europol) – fontos szerepet játszanak a terrorizmus és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelem terén végzett fontos tevékenységének biztosításában, és célzott 
emeléseket javasol, hogy lehetővé tegyék számukra feladataik megfelelő ellátását;

61. az 5. fejezetet összesen 372 320 760 EUR-val növeli a költségvetési tervezeten felül (a 
kísérleti projektek és előkészítő intézkedések kivételével), amely összegből 
312 829 132 EUR-t a vezérprogramokhoz rendel;

6. fejezet

62. hangsúlyozza, hogy egy olyan időszakban, amikor a külső kihívások és a nemzetközi 
kapcsolatok szintjén felmerülő kérdések egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert, és 
uralják a nemzetközi politikát, az uniós költségvetés külső dimenziójának megfelelő 
finanszírozásban kell részesülnie, és készen kell állnia arra, hogy késedelem nélkül 
reagáljon a jelenlegi, a kialakulóban lévő és a jövőbeli kihívásokra; megjegyzi, hogy a 
külső tevékenység esetében a kiadások nagy része az új Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszközre (NDICI) összpontosul, amellyel kapcsolatban 
még folynak az intézményközi jogalkotási tárgyalások;

63. sajnálja, hogy a Bizottság által javasolt, a külső tevékenységre vonatkozó új 
nómenklatúra sokkal kevésbé részletes, mint az előző, ami csökkenti az átláthatóságot, a 
kiszámíthatóságot, az elszámoltathatóságot, gyengíti az ellenőrzést, valamint korlátozza 
a költségvetési hatóság azon képességét, hogy politikai prioritásokat tükröző döntéseket 
hozzon; ezért kitart amellett, hogy differenciáltabb, a legfontosabb kedvezményezettek, 
szakpolitikai területek, valamint alrégiók számára külön költségvetési sorokat biztosító 
költségvetési struktúrára van szükség a költségvetés egyértelműségének és 
olvashatóságának javítása érdekében; ezért egy felülvizsgált, az új eszközökhöz igazított, 
ugyanakkor részletesebb struktúrát bevezető NDICI-nómenklatúrát javasol;

64. felszólít az NDICI keretében megvalósuló valamennyi földrajzi és tematikus program 
finanszírozásának növelésére, összhangban az NDICI első olvasatbeli álláspontjával; 
megismétli azon álláspontját, hogy az NDICI-n belüli tematikus programokat meg kell 
erősíteni annak érdekében, hogy az Unió megtarthassa erős szerepét ezeken a kiemelt 
területeken; hangsúlyozza, hogy az NDICI előirányzataival kapcsolatos álláspontja teljes 
mértékben összhangban van a Parlament NDICI-re vonatkozó első olvasatbeli 
álláspontjában meghatározott összegekkel;
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65. a líbiai konfliktus békés megoldásához való hozzájárulás érdekében „a líbiai politikai 
folyamat támogatása” megnevezéssel egy külön költségvetési sor létrehozását javasolja;

66. felhívja a figyelmet az Unió keleti és déli szomszédságában tartósan fennálló kihívásokra 
és az ezek kezelésére elkülönített költségvetés megerősítésének szükségességére, 
valamint annak fontosságára, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti 
palesztin menekülteket segélyező hivatala nagyobb pénzügyi támogatásban részesüljön 
megbízatásának teljesítése érdekében, tekintettel a palesztin menekültek növekvő 
szükségleteire és a régió stabilitásába és fejlődésébe való befektetésként; emlékeztet az 
Unió és Afrika közötti stabil kapcsolatok és szoros együttműködés kialakításának 
fontosságára, és helyénvalónak tartja, hogy kellő pénzügyi forrás kerüljön elkülönítésre 
az afrikai kontinens fejlődésére, ami többek között a kényszerű migráció kiváltó okainak 
enyhítéséhez is hozzájárulna;

67. hangsúlyozza, hogy sürgősen fokozni kell az egészségüggyel, a magas színvonalú 
távoktatási és inkluzív oktatási programokkal, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással és annak mérséklésével, valamint a biológiai sokféleséggel, a 
táplálkozással, a fenntartható mezőgazdasággal és az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos 
fejlesztési együttműködést, mivel a Covid19-válság súlyosbítja a globális szinten 
egyébként is növekvő éhínséget; rámutat, hogy e tekintetben nagy jelentőséggel bír az 
intézményfejlesztés és az oktatás támogatása a képzett munkaerő gyarapítása érdekében; 
megerősíti, hogy a költségvetési tervezetben a „Globális kihívások” sorban szereplő 
összegnél sokkal nagyobb összegre van szükség az emberek, a bolygó, a jólét és a 
partnerség céljai számára;

68. hangsúlyozza a nyugat-balkáni országok érdemi finanszírozásának szükségességét a 
csatlakozási folyamatra, valamint arra számos kihívásra tekintettel, amelyekkel az 
Uniónak és a tagjelölt országoknak szembe kell nézniük; alapvető fontosságúnak tartja, 
hogy az IPA III eszköz új nómenklatúrája külön költségvetési sorokat tartalmazzon a 
Nyugat-Balkán és Törökország esetében, tekintettel a Törökországnak nyújtott uniós 
finanszírozás rendkívül érzékeny jellegére;

69. helyteleníti, hogy Törökország folyamatosan megsérti a nemzetközi és az uniós jogot, 
valamint az uniós elveket és értékeket; követeli, hogy a törökországi politikai reformokra 
szánt finanszírozást kizárólag a párbeszéd előmozdítására és a civil társadalom, a nem 
állami szereplők és az emberek közötti kapcsolatok támogatására fordítsák, mindaddig, 
amíg az ország nem tesz semmilyen előrelépést a demokrácia, a jogállamiság és az emberi 
jogok helyzete terén; határozottan elítéli, hogy Törökország ismétlődően provokálja 
Görögországot és Ciprust, és megsérti ezek szuverenitását;

70. a Covid19-cel kapcsolatos jelenlegi helyzetre tekintettel, valamint az Európai Tanácsnak 
az NGEU külső pillérének elhagyására irányuló sajnálatos döntése nyomán még 
határozottabban ragaszkodik ahhoz, hogy meg kell erősíteni a humanitárius 
segítségnyújtás költségvetését, és hogy biztosítékokra van szükség a szolidaritási és 
sürgősségisegély-tartalék belső vagy külső felhasználásának kizárása ellen; 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés 
folyamatos finanszírozását arra az esetre, ha az Európai Szolidaritási Testület 
programjáról jelenleg folyó tárgyalások esetleg holtpontra jutnának;
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71. a közelmúltbeli aggasztó belarusz fejleményeket követően kéri, hogy az Unió az Európai 
Külügyi Szolgálaton (EKSZ) és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjén 
(főképviselő/alelnök) keresztül, valamint egy belarusz ügyekért felelős új különleges 
képviselői tisztség létrehozásán keresztül támogassa a békés hatalmi átmenet folyamatát 
az ENSZ vagy az EBESZ által vezetett, az emberi jogok védelmén és a belarusz nép 
akaratán alapuló párbeszéddel összhangban;

72. a kiberbiztonsággal és az álhírek terjedésével összefüggő veszélyekre tekintettel 
hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek horizontális szinten azokat jobban kell 
kezelnie, valamint azokra jobb válaszokat kell adnia, mind az EU székhelyein, mind 
pedig világszerte működő küldöttségein; ezért szükségesnek tartja a külső tevékenységgel 
kapcsolatos stratégiai kommunikációra szánt költségvetési sorok megerősítését;

73. az 5. fejezetet összesen 698 781 256 EUR-val megerősíti a költségvetési tervezeten felül 
(a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések kivételével), amely összegből 
583 041 792 EUR-t a vezérprogramokhoz rendel;

7. fejezet

74. úgy határoz, hogy ebben a szakaszban nem állítja vissza az eredeti szinteket azon 
csökkentések esetében, amelyeket a Tanács a 7. fejezet vonatkozásában végrehajtott;

75. mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság még mindig nem reagált a 
Parlament azon kérésére, hogy teljes körű hozzáférést kapjon a 8/2020. számú 
költségvetés-módosítási tervezetben szereplő, a Covid19-vakcinákra vonatkozó 
szerződéssel kapcsolatos szerződésekhez és információkhoz;

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

76. emlékeztet a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések fontosságára, amelyek 
alapvető eszközök a politikai prioritások kialakításában és az olyan új kezdeményezések 
bevezetésében, amelyek állandó uniós tevékenységekké és programokká válhatnak; az 
összes benyújtott javaslat körültekintő elemzését követően a kísérleti projektek és 
előkészítő intézkedések olyan kiegyensúlyozott csomagját fogadja el, amely tükrözi a 
Parlament politikai prioritásait; felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Parlament 
képviselőivel szoros együttműködésben mielőbb hajtsa végre a kísérleti projekteket és az 
előkészítő intézkedéseket, valamint adjon visszajelzést azok teljesítményéről és 
gyakorlatban elért eredményeiről;

Kifizetések

77. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésben megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatokat kell biztosítani, amelyek figyelembe veszik a 2020 végén fennálló 
kötelezettségvállalások volumenét annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a 2014–
2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret kifizetetlen követeléseinek 
felhalmozódása, és finanszírozható legyen a Covid19-válsághoz kapcsolódó kiadások 
előreütemezése; rámutat, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszak késedelmes 
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végrehajtása miatt az esedékes kifizetések nagy részének teljesítésére 2021-ben és 2022-
ben kerül sor; hangsúlyozza a tagállami előrejelzések pontosságának javulását, amelyeket 
teljes mértékben figyelembe kell venni a 2021. évi költségvetésben; ezért hangsúlyozza, 
hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret egészére 
vonatkozóan hiteles kifizetési tervre van szükség, amely elegendő kifizetést ír elő annak 
első éveiben, lehetővé téve a fel nem használt kifizetések átvitelét a következő évekre a 
többéves pénzügyi keret kifizetési felső határait meghaladó speciális eszközök 
segítségével;

78. emlékeztet arra, hogy 2020 során számos olyan jogalkotási intézkedést elfogadtak, 
amelyek a forrásfelhasználás megkönnyítését, a bürokrácia csökkentését, valamint a 
források több program esetében történő tényleges kifizetésének felgyorsítását hivatottak 
szolgálni annak érdekében, hogy súlyos gazdasági depresszió idején biztosított legyen a 
pénzforgalom és a likviditás; úgy véli, hogy e megközelítést komolyan és indokolatlanul 
veszélyeztetné, ha 2021-ben azt nem támogatnák megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatok; ezért felszólít arra, hogy a megfelelő eszközök már a 2021. évi 
költségvetés elfogadásának időpontjától kezdve álljanak rendelkezésre; kötelezettséget 
vállal arra, hogy a 2021. évi végrehajtás során minden szükséges lépést megtesz a 
kifizetési előirányzatok kiigazítása érdekében;

79. megismétli a Parlament 2019. április 4-i álláspontját a tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének 
védelméről szóló rendeletjavaslattal kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy szükség van egy 
olyan mechanizmusra, amely megvédi az uniós költségvetést azokban az esetekben, 
amikor rendszerszintű veszély fenyegeti az EUSZ 2. cikkében rögzített értékeket, és 
amikor az Unió pénzügyi érdekei forognak kockán; hangsúlyozza, hogy a Parlament nem 
fogad el megállapodást olyan mechanizmusról, amely nem védi meg az uniós 
költségvetést a jogállamisággal kapcsolatos általános hiányosságok ellen;

Egyéb szakaszok 

I. szakasz – Európai Parlament

80. megdöbbenését és mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság a Parlament 
költségvetésének csökkentését javasolja, és ezzel ismét megtöri a két intézmény közötti 
jó együttműködés hagyományát; visszaállítja a költségvetési javaslatban a Parlament 
2021. évi igényeinek körültekintő és felelős elemzése alapján megállapított, a 2020. 
május 14-i plenáris ülésen a fent említett állásfoglalásában nagy többséggel elfogadott 
előirányzatokat; és az előirányzatok visszaállításakor ki is igazítja azokat öt új parlamenti 
bizottság felállítására figyelemmel; kiemeli, hogy 2021 folyamán a Covid19-válság 
alakulására figyelemmel szükség lehet a 2021. évi költségvetés kiigazítására;

81. tudomásul veszi a 2021–2027-es időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretről 
folyó tárgyalásokat és az új 7. fejezet (Európai közigazgatás) finanszírozási szintjével 
kapcsolatos bizonytalanságot; hangsúlyozza, hogy a Parlament teljesítette a személyzet 
létszámának 5%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzést, és ténylegesen összességében 
6%-os létszámcsökkentést hajtott végre; kiemeli, hogy a Lisszaboni Szerződés elfogadása 
óta a Parlamentnek több feladat ellátásával kell megbirkóznia; megjegyzi, hogy az elmúlt 



RR\1217280HU.docx 19/119 PE658.989v02-00

HU

jogalkotási ciklusban sikerült szinergiákat és a prioritások átszervezését megvalósítani; 
hangsúlyozza, hogy a Parlament működőképessége politikai, jogalkotási és 
adminisztratív feladatainak teljesítésétől függ, amelyhez megfelelő létszámú személyzet 
szükséges; mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a munkateher jelentős növekedésével 
összeegyeztethetlen módon számos bizottság titkársága súlyos és strukturális 
létszámhiánnyal küzd, és felhívja az Elnökséget és a főtitkárt, hogy sürgősen szolgáljon 
megoldásokkal a bizottsági titkárságok személyzeti állományának megfelelő feltöltésére; 

82. emlékeztet a Parlament következő pénzügyi évre vonatkozó prioritásaira, nevezetesen 
arra, hogy a Parlament költségvetését fő feladataira összpontosítsa, vagyis a jogalkotásra, 
a költségvetési hatóság egyik ágaként vállalt szerepére, a polgárok képviseletére és a 
többi intézmény munkájának ellenőrzésére, valamint a polgárok bevonására, az erőforrás-
megtakarítást előmozdító környezetbarát Parlamentre, a hozzáférhető Parlementre, a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdések maradéktalan tiszteletben tartására, a 
biztonság, kiberbiztonság és informatikai fejlesztések megerősítésére, a többéves 
ingatlanprojektekre irányuló kiemelt projektekhez szükséges források biztosítására;

83. a Parlament által elfogadott javaslattal összhangban:

a) üdvözli a Parlament által a Covid19-járvánnyal összefügésben hozott 
intézkedéseket, többek között az új munkamódszerek ideiglenes bevezetését, 
valamint a Covid19-szűrővizsgálati központ megnyitását a képviselők és a 
személyzet számára; ismételten felkéri a főtitkárt, hogy értékelje az említett 
intézkedések pénzügyi következményeit a Parlament 2020. és 2021. évi 
költségvetése szempontjából, és értékelését 2020 novemberében nyújtsa be a 
Parlament Költségvetési Bizottságához; felhívja a főtitkárt, hogy dolgozzon ki 
részletes iránymutatásokat a jövőbeli vis maior eseményekre való jobb felkészülés 
érdekében, hogy ily módon biztosított legyen a Parlament jogalkotási feladatainak 
folyamatos ellátása abban az esetben is, ha a rendes működés nem tartható fenn;

b) megismétli az Elnökséghez intézett azon felhívását, hogy dolgozzon ki részletes 
ütemtervet az ambiciózus környezetvédelmi célok elérésére és a Parlament 
szénlábnyomának csökkentésére vonatkozóan a 2019. szeptember 16-i 
határozatában foglaltaknak megfelelően, az elért eredményekről pedig készítsen 
éves jelentést a Parlament Költségvetési Bizottsága számára; 

c) emlékeztet azon kérésére, hogy az akkreditált parlamenti asszisztenseknek a 
Parlament három munkahelye közötti kiküldetések után járó kiküldetési 
ellátmányait igazítsák a köztisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak járó 
hasonló juttatások szintjéhez; ; ismételten felszólít a küldöttségek munkáját és az 
Unión kívüli kiküldetéseket szabályozó végrehajtási intézkedések 
felülvizsgálatára annak értékelése érdekében, hogy lehetővé tehető-e az 
akkreditált parlamenti asszisztensek számára, hogy bizonyos feltételek mellett 
elkísérjék a képviselőket a hivatalos parlamenti küldöttségek és kiküldetések 
keretében tett utazásokra;

d) ismételten felkéri az Elnökséget, hogy a zöld hetek alatt biztosítsa a képviselők 
számára a teljesen rugalmas jelenlétet;

e) hangsúlyozza, hogy a Parlament Költségvetési Bizottságának időben és érthetően 



PE658.989v02-00 20/119 RR\1217280HU.docx

HU

megfogalmazott formában meg kell kapnia a Parlament költségvetésével 
kapcsolatos valamennyi lényeges információt ahhoz, hogy megalapozott 
döntéseket tudjon hozni; nyomatékosan megismétli az alábbi kéréseit:

- kéri az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével kapcsolatos költségek és 
megtakarítások részletes elemzését és azok indokolását, és a pontos összegek 
benyújtását 2020. november folyamán a Parlament Költségvetési Bizottságához; 

- kéri az új Europa Experience központok létrehozásával kapcsolatos, 2021-re 
tervezett kiadások részletes bemutatását, figyelembe véve a Covid19-járvány 
helyi piaci felmérésekre és az Europa Experience létesítmények kiépítésére 
gyakorolt lehetséges következményeit;

- kéri az új látogatói stratégiára és a négyéves tájékoztató kampányra szánt 
kiadások részletes bemutatását, valamint a 2019-es európai választások előtt és 
alatt folytatott kommunikációs kampány alapos értékelését; az a véleménye, 
hogy bármely új kommunikációs intézkedésnek ezen értékelés objektív és 
tényszerű elemzésén kell alapulnia;

- kéri az Unión kívüli, indonéziai (Jakarta), etiópiai (Addisz-Abeba) és egyesült 
államokbeli (New York) diplomáciai jelenléttel járó reprezentációs költségek 
részletes és alapos elemzését;  

- további részleteket kér a Konrad Adenauer épület nyugati szárnyának 
építésiprojekt-irányításával kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan; 

- áttekintést kér a három munkahelyen jelenleg bérelt összes többi olyan épületről, 
amelyeket a Parlament 2021-ben is használni fog, valamint kéri az 
energiaköltségek részletes előrejelzését; e tekintetben zöld 
energiamegtakarításokra szólít fel;

- kéri annak elemzését, hogy milyen hatást gyakorolna az emberi erőforrásokra, 
különösen a Fordítási Főigazgatóságon dolgozó fordítókra és tolmácsokra egy, 
a többnyelvű parlamenti viták automatikus átírására és valós idejű lefordítására 
alkalmas eszköz alkalmazása; 

- kéri az ingatlanpolitikát érintő döntéshozatali folyamat átláthatóvá tételét;

f) kéri az Elnökséget, hogy ismertesse a brüsszeli Spaak épület jövőjével 
kapcsolatos határozatát, valamint a költségek részletes bemutatását az Európai 
Parlament által 2020-ban az épület felújítására vagy helyettesítésére meghirdetett 
építészeti pályázat lezárását követően; emlékeztet arra, hogy a 2021. évi 
költségvetés olyan tételeket is tartalmaz, amelyek a Spaak épületben végzendő 
munkálatok előkészítéséhez kapcsolódnak;

g) emlékeztet az Unióban a szexuális zaklatás és bántalmazás ellen folytatott 
küzdelemről, valamint a megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az 
ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedésekről szóló, 2017. október 26-i, 2018. 
szeptember 11-i és 2019. január 15-i parlamenti állásfoglalásokban foglalt 
ajánlásokra; tudomásul veszi a főtitkár által az ilyen események megelőzése és 
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leküzdése érdekében hozott intézkedéseket; kéri, hogy a főtitkár bocsásson 
rendelkezésre minden információt a közeljövő programjáról; kéri a főtitkárt, hogy 
a 2022-es tervezet Elnökségnek való előterjesztése előtt készítsen értékelést az új 
zaklatási eljárásokról; az a véleménye, hogy a személyzetet, valamint a 
képviselőket is ösztönözni kell arra, hogy képzéseken vegyenek részt annak 
érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az ilyen esetek Parlamenten belüli 
előfordulását;

h) emlékeztet arra, hogy az Elnökség felkérte a főtitkárt, hogy amint arra jogilag 
lehetőség nyílik, vizsgálja meg, milyen módokon biztosítható az önkéntes 
nyugdíjalap fenntartható finanszírozása;

i) emlékeztet a főtitkárhoz intézett azon kérésére, hogy ellenőrizze, hogy a 
Parlamentben dolgozó takarító személyzet és az önkiszolgáló éttermekben 
dolgozók esetében az őket alkalmazó külső vállalkozók megfelelnek-e a 
legszigorúbb munkajogi normáknak, különösen a Covid19-válság miatt kialakult 
pszichológiai nyomást és munkafeltételeket illetően;

Egyéb szakaszok (IV–X. szakasz)

84. megjegyzi, hogy a költségvetési tervezet lényegében a költségvetés többi szakaszába 
tartozó különböző intézmények tervezeteit tükrözi, ezért néhány kivételtől eltekintve 
teljesíti azok pénzügyi igényeit; úgy véli, hogy a Tanács által javasolt horizontális és 
szisztematikus csökkentések ezért káros hatással lennének az érintett intézmények 
működésére, és következésképpen az Unió működéséhez való alapvető hozzájárulásukra; 
ezért szinte minden esetben – többek között a Bíróság, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság, a Régiók Bizottsága, az ombudsman és az Európai Külügyi Szolgálat 
létszámterve tekintetében is – a költségvetési tervezetben meghatározott szintek 
visszaállítását javasolja; az informális megállapodásnak megfelelően a Tanács és az 
Európai Tanács vonatkozásában nem módosítja a tanácsi olvasatot;

85. úgy véli, hogy korlátozott számú esetben, valamint figyelembe véve az intézmények 
tervezeteit, a költségvetési tervezethez képest növelni kell egyes költségvetési sorok 
előirányzatait; ezért a következőket javasolja:

a) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottságának 
néhány költségvetési sora esetében növelni kell a költségvetési tervezetben foglalt 
előirányzatokat a tervezeteiknek megfelelő előirányzatszint fenntartása 
érdekében;

b) az Európai Külügyi Szolgálat esetében a 2 2 1 4. „Stratégiai kommunikációs 
kapacitás” sor és a 3 0 0 1. „Külső munkatársak és külső szolgáltatások” sor 
előirányzatait a költségvetési tervezetben meghatározott szintek fölé kell emelni;

o

o o

86. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az általános költségvetés 
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tervezetéhez fűzött módosításokkal együtt a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi 
intézménynek és az érintett szerveknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.
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13.10.2020

VÉLEMÉNY A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről
(2020/1998(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. megjegyzi, hogy a 2021-es költségvetési év az első a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keretben; megjegyzi továbbá, hogy a külső tevékenység kiadásainak nagy része a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközre (NDICI) 
összpontosul, amellyel kapcsolatban még folynak az intézményközi jogalkotási 
tárgyalások; hangsúlyozza, hogy e tárgyalásokat a lehető leghamarabb megállapodással 
kell lezárni;

2. sajnálja, hogy a Bizottság által javasolt, a külső tevékenységre vonatkozó új 
nómenklatúra sokkal kevésbé részletes, mint az előző, ami csökkenti az átláthatóságot, a 
kiszámíthatóságot, az elszámoltathatóságot, az ellenőrzést, és korlátozza a költségvetési 
hatóság azon képességét, hogy politikai prioritásokat tükröző költségvetési döntéseket 
hozzon; ezért kitart amellett, hogy differenciáltabb költségvetési struktúrára van 
szükség a legfontosabb kedvezményezettek és alrégiók számára elkülönített sorokkal a 
költségvetés olvashatóságának és egyértelműségének fokozása érdekében; megjegyzi, 
hogy a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság felülvizsgált nómenklatúrát javasolt, 
amely igazodik az új eszközökhöz, de nagyobb részletességet vezet be azáltal, hogy a 
Bizottság által javasolt rendkívül széles földrajzi és tematikus sorokon belül új 
költségvetési sorokat hoz létre; hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált nómenklatúrát 
mindkét bizottság határozottan támogatja;

3. elutasítja az Európai Tanács 2020. július 21-i, a többéves pénzügyi keretről szóló 
megállapodásában a 6. fejezetet érintő jelentős csökkentéseket, amelyek a jelenlegi 
pénzügyi programozási időszakban az NDICI-t a korábbi eszközöknél alacsonyabb 
szinten tartanák, egy olyan időszakban, amikor az EU vezető szerepére mindennél 
nagyobb szükség van; sajnálja az Európai Tanács azon döntését, hogy elveti a Next 
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Generation EU külső pillérét, nevezetesen a Bizottság által az NDICI számára javasolt 
10,5 milliárd eurós kiegészítést; hangsúlyozza, hogy egy olyan időszakban, amikor a 
külső kihívások és a nemzetközi politikai kérdések egyre nagyobb jelentőségre tesznek 
szert, és uralják a nemzetközi politikát, biztosítani kell, hogy az uniós költségvetés 
külső dimenziója megfelelő finanszírozásban részesüljön, és készen álljon arra, hogy 
késedelem nélkül reagáljon a jelenlegi, a kialakulóban lévő és a jövőbeli kihívásokra; 
felszólít az NDICI mint az EU egyik kiemelt programjának jelentős megerősítésére;

4. felszólít az NDICI keretében megvalósuló valamennyi földrajzi és tematikus program 
finanszírozásának növelésére, összhangban az NDICI első olvasatbeli álláspontjával; 
megismétli azon álláspontját, hogy az NDICI-n belüli tematikus programokat meg kell 
erősíteni annak érdekében, hogy az Unió megtarthassa erős szerepét ezeken a kiemelt 
területeken; hangsúlyozza, hogy az NDICI előirányzataival kapcsolatos álláspontja 
teljes mértékben összhangban van a Parlament NDICI-re vonatkozó első olvasatbeli 
álláspontjában meghatározott összegekkel;

5. felszólít különösen egy ambiciózusabb költségvetés kialakítására az eszköz emberi jogi 
tematikus programjaiban annak érdekében, hogy kezelni lehessen a világban jelentkező 
egyre nagyobb emberi jogi kihívásokat, amelyeket a Covid19-válság tovább súlyosbít; 
emlékeztet, hogy az emberi jogok világszerte történő védelme és előmozdítása továbbra 
is az EU külső fellépéseinek központi eleme; megismétli, hogy határozottan támogatja 
az emberijog-védőket, köztük a környezetvédelmi jogvédőket, különösen a legnagyobb 
veszélyben lévőket, és felszólít, hogy biztosítsanak megfelelő forrásokat az uniós 
emberijogvédő-mechanizmus (Protect Defenders) támogatására, védelmük kiterjesztése 
és megerősítése érdekében; hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozást kell biztosítani 
az üldözött kisebbségek védelmére irányuló fellépések számára; hangsúlyozza, hogy – 
többek között a megfelelő finanszírozás tekintetében – támogatja a vallás és a 
meggyőződés szabadságának az EU-n kívüli előmozdításáért felelős különmegbízottat, 
valamint az antiszemitizmus és a megkülönböztetés egyéb formái elleni küzdelemre 
irányuló tevékenységeket;

6. egy olyan időszakban, amikor a demokrácia világszerte egyre nagyobb veszélynek van 
kitéve, megismétli, hogy támogatja a választási megfigyelő misszióknak – többek 
között a helyi megfigyelőknek – szánt finanszírozást; felszólít a választási megfigyelő 
missziók finanszírozásának növelésére, és hangsúlyozza alapvető szerepüket abban, 
hogy jelentős visszatartó erőt képviselnek a választási csalással és erőszakkal szemben, 
miközben hozzájárulnak a jövőbeli választások javításához, a béke és a fejlődés 
előmozdításához, valamint a demokrácia támogatásához;

7. felszólítja a külpolitikai szükségletekre és prioritásokra, a válságreagálásra és a polgári 
közös biztonság- és védelempolitika vészhelyzeti intézkedéseire vonatkozó 
költségvetési sorok növelését a Covid19-világjárvány drámai hatásainak kezelése 
érdekében;

8. elutasítja az „Újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalék” 
költségvetési sor bevezetését, amelyre vonatkozóan a Bizottság nem szolgáltatott 
érdemi információt az e sorban szereplő források tervezett felhasználásáról; kitart 
amellett, hogy egy ilyen „biankó csekk” nem egyeztethető össze az átláthatóság és a 
demokratikus elszámoltathatóság elvével, és aláássa a költségvetési hatóság előjogait;
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9. hangsúlyozza, hogy növelni kell a keleti és déli szomszédság országainak nyújtott 
finanszírozást a politikai és gazdasági reformok és a demokratikus átmenetek 
támogatása érdekében, a leginkább elkötelezett partnerekre összpontosítva, a „többért 
többet, kevesebbért kevesebbet” elvet követve; felszólít a közeli szomszédságnak 
nyújtott uniós finanszírozás láthatóságának és átláthatóságának növelésére; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a finanszírozás felhasználását;

10. üdvözli, hogy a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben az EU több mint 980 millió 
EUR pénzügyi támogatást nyújtott a keleti partnerség országai számára az egészségügyi 
ágazat azonnali szükségleteinek kielégítése érdekében;

11. a közelmúltbeli aggasztó belarusz fejleményeket követően felszólít egy új belarusz 
különleges képviselő kinevezésére a békés hatalomátadás folyamatának támogatása 
érdekében, a belarusz nép akaratával összhangban; hangsúlyozza, hogy nagy szükség 
van a belarusz civil társadalom, az emberijog-védők, a független szakszervezetek, a 
független média és a nem kormányzati szervezetek fokozottabb pénzügyi támogatására, 
ugyanakkor be kell fagyasztani a jelenlegi belarusz kormánynak juttatott uniós pénzügyi 
transzfereket;

12. úgy véli, hogy fontos folytatni a keleti partnerség országaival és különösen a társult 
országokkal való bizalomépítést; hangsúlyozza az alapvető jogok, a demokrácia és a 
jogállamiság előmozdításának fontosságát; ezért felszólít arra, hogy az Azerbajdzsánnak 
és Belarusznak e költségvetési sorból nyújtott támogatás a civil társadalom és a nem 
állami szereplők, valamint az emberek közötti kapcsolatok támogatására korlátozódjon;

13. emlékeztet azokra a kihívásokra, amelyekkel a déli szomszédság országainak szembe 
kell nézniük, különösen a régió viharos fejleményei – többek között a Covid19-
vészhelyzet és a biztonsági környezet – miatt; úgy véli, hogy – különösen a drámai 
libanoni eseményeket követően – fokozott támogatást kell előirányozni; sajnálja, hogy 
az úgynevezett barcelonai folyamat kezdete után 25 évvel még mindig nem fejeződött 
be az észak-afrikai mediterrán országokkal közös, a jólét, a stabilitás és a szabadság 
térségének kialakítása;

14. az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező 
hivatala számára nyújtott pénzügyi támogatás növelésére szólít fel, elismerve alapvető 
szerepét, amelyet a palesztin menekültek milliói számára létfontosságú szolgáltatások 
nyújtásában, valamint a régió biztonságába, stabilitásába és fejlődésébe való 
beruházóként tölt be;

15. a líbiai konfliktus békés megoldásának támogatása érdekében javasolja, hogy hozzanak 
létre külön költségvetési sort a líbiai politikai folyamat támogatására;

16. hangsúlyozza a nyugat-balkáni országok csatlakozási folyamatának fontosságát; 
felszólít a finanszírozás növelésére az EU régióbeli szerepvállalásának fenntartása 
érdekében, különös tekintettel a Covid19-világjárványra és annak gazdasági hatásaira; 
üdvözli, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) keretében nyújtott 
finanszírozás nagyobb hangsúlyt fektet az úgynevezett alapvető kérdésekre, nevezetesen 
a demokráciára, a jogállamiságra, az emberi és alapvető jogok tiszteletben tartására, a jó 
kormányzásra és a civil társadalomra, valamint az emberek közötti kapcsolatokra;
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17. rámutat, hogy a Külügyi Bizottság által javasolt felülvizsgált nómenklatúra külön 
költségvetési sorokat irányoz elő a Nyugat-Balkán és Törökország számára; kitart 
amellett, hogy külön költségvetési sorokra van szükség Törökország számára, tekintettel 
a Törökországnak nyújtott uniós finanszírozás rendkívül érzékeny jellegére;

18. hangsúlyozza, hogy az IPA-finanszírozás odaítélésének a jogállamiság, a demokrácia, 
az emberi jogok, az európai és nemzetközi jog tiszteletben tartásától, a tagállamok 
szuverén jogainak tiszteletben tartásától és a jószomszédi viszonyok elvétől kell 
függenie; hangsúlyozza, hogy e területek visszaesése miatt a Törökországnak nyújtott 
juttatásoknak továbbra is jelentősen csökkentett szinten kell maradniuk, és az 
úgynevezett alapvető elemekre kell korlátozódniuk; a Törökország számára elkülönített 
összegeket az EU-nak közvetlenül kell irányítania, és kizárólag a civil társadalom és az 
emberek közötti kapcsolatok támogatására kell összpontosítania a demokratikus értékek 
és elvek, az emberi jogok és a jogállamiság védelme és előmozdítása céljából; 
hangsúlyozza, hogy eljött az ideje, hogy Törökországgal szemben más megközelítést 
alkalmazzanak;

19. hangsúlyozza az EU felelősségét az Északi-sarkvidék védelmének támogatásában; 
kiemeli, hogy be kell fektetni egy következetesebb uniós északi-sarkvidéki politika 
kidolgozásába;

20. 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 együtt meg tud birkózni; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a Száhel-övezet országainak fejlesztésére és 
biztonságára irányuló finanszírozást;

21. emlékeztet arra, hogy a finanszírozási eszközöket, projekteket vagy programokat 
általában a zöld megállapodás és különösen az uniós éghajlat-politikai célkitűzések 
fényében kell értékelni, és azokat teljes mértékben figyelembe kell venni;

22. szorgalmazza, hogy az Európai Beruházási Bank időben és átfogóan számoljon be az 
illetékes bizottságoknak valamennyi külső kiadásáról;

23. sajnálja az 5. fejezet és különösen az Európai Védelmi Alap és a katonai mobilitás 
alacsony szintű finanszírozását; felszólít az Európai Védelmi Alap finanszírozásának 
növelésére egy olyan innovatív és versenyképes védelmi ipari bázis teljes körű 
előmozdítása érdekében, amely hozzájárul az EU olyannyira szükséges stratégiai 
autonómiájához;

24. felszólít a katonai mobilitás finanszírozásának növelésére annak érdekében, hogy a 
tagállamok gyorsabban és hatékonyabban tudjanak fellépni; megjegyzi, hogy elegendő 
finanszírozásra van szükség a közös biztonság- és védelempolitika keretébe tartozó 
missziók és műveletek támogatásához, többek között olyan intézkedések révén, mint a 
kettős felhasználású közlekedési infrastruktúra finanszírozása, valamint a diplomáciai 
vámkezelés és a vámszabályok egyszerűsítése;

25. hangsúlyozza, hogy fokozatosan ki kell alakítani a közös uniós biztonság- és 
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védelempolitika kereteit; hangsúlyozza a védelmi ügyekben folytatott európai 
együttműködés fokozásának fontosságát, mivel az nemcsak biztonságosabbá teszi 
Európát és polgárait, hanem a költségek csökkenéséhez is vezet, ami azt jelenti, hogy 
több pénz áll rendelkezésre egyéb sürgető kérdések kezelésére; felhívja a Bizottságot, 
hogy javasoljon stratégiai iránymutatásokat az állandó strukturált együttműködés 
megerősítésére;

26. megismétli a kiberbiztonsággal kapcsolatos fenyegetésekről, valamint az álhírek 
terjesztéséről szóló korábbi nyilatkozatait; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetésnek horizontális szinten jobban kell kezelnie ezeket a kulcsfontosságú 
kihívásokat és jobban kell ezekre válaszolnia, különösen az EU székhelyein, valamint 
világszerte működő képviseletein; felszólít a dezinformációs kampányokkal, 
propagandával és külföldi befolyással szembeni stratégiai kommunikációs 
tevékenységek további és állandó finanszírozására, különösen az Európai Külügyi 
Szolgálat keleti stratégiai kommunikációval foglalkozó munkacsoportjának „EU a 
dezinformáció ellen” (EU vs Disinfo) kiemelt projektje tekintetében;

27. ismételten hangot ad azon szilárd meggyőződésének, hogy az EU számára különleges 
stratégiai jelentőséggel bíró országokban, különösen a csatlakozó országokban és a 
keleti partnerség társult országaiban szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a Parlament 
és az érintett nemzeti parlamentek között, és ezért megfelelő finanszírozásra szólít fel a 
parlamenti együttműködés fontos területének megerősítéséhez szükséges további 
személyzet biztosítása érdekében;

28. elutasítja az Európai Külügyi Szolgálat igazgatási költségvetésének Tanács általi 
csökkentését; felhívja a Költségvetési Bizottság X. szakaszért felelős előadóját, hogy 
állítsa vissza a költségvetési tervezetet a Tanács által a X. szakaszban csökkentett 
valamennyi sor tekintetében.
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VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Charles Goerens

JAVASLATOK

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

1. határozottan ellenzi, hogy az Európai Tanács csökkentse a Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) költségvetését, és helyteleníti, hogy a 
Tanács elutasítja az NDICI számára további 10,5 milliárd EUR-nak, a humanitárius 
segítségnyújtás számára pedig további 5 milliárd EUR-nak a helyreállítási eszközből 
(Next Generation EU) történő kiutalását a Covid19-válságra adott válaszként; 
hangsúlyozza, hogy ez nem logikus és elfogadhatatlan a különösen a 
legkiszolgáltatottabbakat sújtó pandémia során, és pusztító következményekkel jár a 
fenntartható fejlődési célok elérésére, többek között a szegénység felszámolására és az 
egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a humanitárius válságokra és a folyamatosan 
súlyosbodó éghajlati válságra nézve, mely utóbbi a Párizsi Megállapodás globális 
végrehajtásának erőteljesebb támogatását és az európai zöld megállapodás külső 
dimenziójának határozott tartalommal való megtöltését teszi szükségessé; úgy véli, 
hogy egy olyan időszakban, amikor a tagállamok komoly nehézségekkel szembesülnek 
a közös migrációs politikáról való megállapodás terén, az ellenőrizetlen migráció fent 
említett strukturális okainak kezelésére szánt költségvetés csökkentése teljesen 
következetlen, és aláássa az Unió mint a stabilitást és az emberi jogokat előmozdító 
nemzetközi szereplő szerepét;

2. kitart amellett, hogy az NDICI-re külön költségvetési sorokat kell létrehozni, amelyek 
biztosítják az átláthatóságot, a kiszámíthatóságot, az elszámoltathatóságot és a 
Parlament megfelelő befolyását; emlékeztet arra, hogy az NDICI-ről szóló tárgyalások 
még folyamatban vannak, és hogy többek között az új Afrika–EU partnerséggel 
kapcsolatos kiigazításoknak tükröződniük kell az NDICI-ben és annak megfelelő 
költségvetési soraiban;

3. megjegyzi, hogy az 1990-es évek óta először a humán fejlődésre vonatkozó mutatók 
várhatóan visszaesést fognak jelezni; emlékeztet arra, hogy sürgősen be kell ruházni a 
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társadalmi befogadásba és a humán fejlődésbe az olyan alapvető szociális szolgáltatások 
támogatása és megerősítése érdekében, mint az egészségügy, az oktatás (különösen az 
iskolák újbóli megnyitása és a távoktatási lehetőségek), a táplálkozás, az 
élelmezésbiztonság, a víz, a higiénés körülmények és a szociális védelem, különösen a 
leginkább marginalizált helyzetben levők számára, kiemelt figyelmet fordítva a nőkre, a 
gyermekekre és a fogyatékossággal élőkre;

4. hangsúlyozza, hogy sürgősen fokozni kell az egészségüggyel, a magas színvonalú 
távoktatási és inkluzív oktatási programokkal, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással és annak mérséklésével, valamint a biológiai sokféleséggel, a 
táplálkozással, a fenntartható mezőgazdasággal és az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos 
fejlesztési együttműködést, mivel a világjárvány súlyosbítja az egyébként is növekvő 
éhínséget; rámutat, hogy e tekintetben nagy jelentőséggel bír az intézményfejlesztés és 
az oktatás támogatása a képzett munkaerő gyarapítása érdekében; megerősíti, hogy a 
költségvetési tervezetben a „Globális kihívások” sorban szereplő összegnél sokkal 
nagyobb összegre van szükség az emberek, a bolygó, a jólét és a partnerség számára;

5. ösztönzi a helyi hatóságokkal folytatott decentralizált együttműködés és a háromoldalú 
együttműködés megerősítését a fenntartható fejlődési célok végrehajtásának és a 
Covid19-világjárványból való kilábalás támogatása érdekében;

6. megjegyzi, hogy az EU–Afrika partnerség geopolitikai jelentőséget kapott, és hogy az 
Afrikával folytatott együttműködés fontos szerepet játszik az éghajlat- és 
energiapolitikai célok elérésében; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
beruházásokat a karbonmentes gazdaságra irányítsák a megújuló energiaforrások 
fejlesztésével, valamint többek között a napenergia és a zöld gáz területén a 
technológiatranszfer megkönnyítésével, beleértve az infrastruktúra és az 
összekapcsoltság vonatkozásait is;

7. megjegyzi, hogy a humanitárius segítségnyújtásról szóló fejezet növekedése továbbra is 
hatalmas eltérést mutat a 2019. évi végleges adathoz képest; rámutat arra, hogy a 
pandémiákkal, katasztrófákkal, lakóhelyelhagyással kapcsolatos szükségletek és az 
egyéb szükségletek növekedni, nem pedig csökkenni fognak, ami a növekvő 
szükségletek kielégítése érdekében a humanitárius segítségnyújtási alapok növelését 
követeli meg;

8. hangsúlyozza, hogy biztosítékokra van szükség a szolidaritási és sürgősségisegély-
tartalék belső vagy külső felhasználásának kizárása ellen;

9. hangsúlyozza, hogy parlamenti felügyeletre van szükség a globális kihívások és 
prioritások tartaléka felett, és ragaszkodik ahhoz, hogy ez a tartalék csak azzal a 
feltétellel létezhet az éves költségvetésben, ha a pénzeszközök igénybevételére 
vonatkozó döntéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján hozzák meg a konkrét 
földrajzi, tematikus és gyorsreagálási költségvetési sorok finanszírozása érdekében;

10. hangsúlyozza, hogy a 375/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 alapján 
biztosítani kell az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés finanszírozását az 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) az Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (HL L 122., 2014.4.24., 1. o.). 
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Európai Szolidaritási Testület programjáról folyó tárgyalások esetleges elakadása 
esetén, mivel az önkéntesek fontos szerepet játszanak a humanitárius 
segítségnyújtásban, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Unió képes legyen megbirkózni 
a Covid19-világjárvány okozta további humanitárius szükségletekkel.
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VÉLEMÉNY A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Margarida Marques

SUGGESTIONS

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

1. kéri, hogy a 2021. évi uniós költségvetés az európai polgárokat helyezze egy igazságos, 
inkluzív és fenntartható gazdaságélénkítési stratégia középpontjába, amely enyhítené a 
Covid19-válság hatását, és megvalósítaná az európai zöld megállapodást, a digitális 
menetrendet, az inkluzív ipari stratégiát és a szociális jogok európai pillérét, miközben 
segítene elérni az EU éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalásait 2030-ig, valamint a 
Párizsi Megállapodással és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival összefüggésben 
legkésőbb 2050-ig a szén-dioxid-semleges gazdaságra vonatkozó kötelezettségvállalást;

2. kéri, hogy az Unió 2021. évi költségvetése, amely a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret első évének felel meg, ambiciózusan, hatékonyan és 
eredményesen járuljon hozzá az Unió gazdaságának helyreállításához a Covid19 
kitörésének hatásait követően; üdvözli az Európai Tanács megállapodását az új uniós 
gazdaságélénkítési eszközről (Next Generation EU, NGEU), amely az Unió közös 
hitelfelvételén alapul, hiszen az fontos lépés ahhoz, hogy az Unió a szimmetrikus 
sokkokkal való szembenézéshez szükséges szolidaritásra támaszkodjon, és felszólít annak 
gyors elfogadására; sajnálja azonban az NGEU támogatási komponensének csökkentését, 
ami a jövőorientált programok megnyirbálásához és innovatív programok törléséhez 
vezetett; üdvözli a Bizottság elnökének arra irányuló kezdeményezését, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 324. cikkének aktiválásával közvetlenül bevonja a 
Parlamentet a gazdaságélénkítési tervről szóló tárgyalásokba; felszólít az Európai 
Parlament mint költségvetési hatóság teljes körű bevonására a gazdaságélénkítési 
eszközbe;

3. hangsúlyozza az elszámoltathatóság és az átláthatóság fontosságát az uniós 
finanszírozásban részesülő szervezetek tekintetében;

4. kéri, hogy a 2021. évi uniós költségvetés legyen ambiciózusabb és támogassa a 
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Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz gyors végrehajtását, amelynek célja az európai 
szemeszterben azonosított kihívások kezelése, amelybe integrálni kell a fenntartható 
fejlődési célokat, és támogatnia kell a munkahelyteremtést és az Unión belüli 
konvergenciát; hangsúlyozza, hogy 2021-től kezdve az eszköznek a növekedést ösztönző 
beruházásokra kell összpontosítania a szociális jogok európai pillérével, a Párizsi 
Megállapodással és a „jelentős károkozás elkerülését” célzó elvvel, az Unió arra 
vonatkozó kötelezettségvállalásával összhangban, hogy 2050-re szén-dioxid-semlegessé 
teszi gazdaságát; úgy véli, hogy az eszköznek összhangban kell lennie a nemzeti energia- 
és éghajlat-politikai tervekkel is;

emlékeztet, hogy az uniós költségvetésnek támogatnia kell a versenyképességet, a 
rezilienciát, a konvergenciát, a fenntartható, inkluzív és kohéziót teremtő növekedést 
növelő fenntartható és társadalmilag kiegyensúlyozott strukturális reformok 
megvalósítását is, és ezzel összefüggésben sürgeti, hogy az első kifizetéseket 2021-ben a 
lehető leghamarabb teljesítsék;

előzetes demokratikus és parlamenti ellenőrzésre szólít fel annak biztosítása érdekében, 
hogy az intézményi hatáskörök egyensúlyban legyenek, és hogy a Bizottság rendelkezzen 
felhatalmazással a helyreállítási és rezilienciatervek nyomon követésére, és ezért kéri, 
hogy az Európai Parlamentet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén vonják be annak 
utólagos ellenőrzésébe, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
rendelkezésre álló pénzösszegeket megfelelően költik-e el az európai polgárok 
érdekében, és hogy biztosítsák a valódi európai hozzáadott értéket;

5. úgy véli, hogy a rezilienciához és a fellendüléshez szükséges reformok kidolgozása és 
már 2021-ben való végrehajtása érdekében feltétlenül jelentős technikai támogatásra van 
szükség a tagállamok igazgatási kapacitásainak megerősítéséhez; felhívja a Bizottságot, 
hogy a tagállamokkal közösen dolgozzon ki zöld költségvetési eszközöket;

6. rámutat, hogy a Covid19-járvány okozta sokk szimmetrikus jellegű, azonban megjegyzi, 
hogy a tagállamok gazdaságaira aszimmetrikus hatást gyakorol; hangsúlyozza a Covid19 
miatt fizetőképességi problémákkal küzdő vállalkozások támogatásának fontosságát, 
összhangban az Unió társadalmi, éghajlatvédelmi és környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásaival; figyelmeztet az egységes piacon belüli torzulások kockázatára, 
amelyek abból adódnak, hogy a tagállamok nem egyenlő mértékben képesek pénzügyi 
támogatást nyújtani; sajnálja, hogy az Európai Tanács visszavonta az ideiglenes 
Fizetőképesség-támogatási Eszközt; kitart amellett, hogy a fizetésképtelenség 
kockázatának kitett vállalkozásoknak gyors támogatásra van szükségük a beruházások és 
a munkanélküliség szintjére gyakorolt további negatív hatások elkerülése érdekében, az 
Unió jelenlegi többéves pénzügyi keretének részeként;

7. kéri, hogy a 2021. évi uniós költségvetés biztosítsa, hogy az InvestEU program teljesítse 
mind hosszú távú célkitűzését azáltal, hogy több beruházási kapacitást biztosít a 
munkahelyek, a kkv-k, a fenntartható infrastruktúra és a kutatás támogatására, mind 
pedig a gazdasági fellendülés stratégiai beruházások révén történő támogatására irányuló 
új, rövid távú célkitűzését; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az európai 
értékláncban szerepet játszó vállalkozások, például az alvállalkozók életképesek 
maradjanak, és a zöldítésre és a digitális átállásra összpontosítsanak;

8. üdvözli a gazdaság Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami 
támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretet; felszólít az erőforrások 
megerősítésére az uniós versenypolitika teljes körű és gyors alkalmazásának biztosítása 



RR\1217280HU.docx 37/119 PE658.989v02-00

HU

érdekében; e tekintetben kiemeli azon lehetőséget, hogy valamennyi mikro- és 
kisvállalkozás állami támogatásban részesülhet, még akkor is, ha már 2019. december 31-
én is pénzügyi nehézségekkel küzdöttek, és támogatja az ideiglenes keret alkalmazását 
mindaddig, amíg az a helyreállítási időszak alatt szükséges; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
az új gazdaságélénkítési eszköz, az NGEU révén is teljes mértékben használják ki az 
ideiglenes keretet; arra számít, hogy a Bizottságnak az ideiglenes keret értelmében 
jóváhagyott ilyen rendszereket és azoknak az egységes piac működésére gyakorolt 
hatását is nyomon kell követnie; emlékeztet, hogy a tagállamok eltérő mértékben képesek 
állami támogatáson keresztül ilyen gazdasági támogatást nyújtani, ami a piac torzulását 
és tisztességtelen versenyfeltételeket eredményez; felhívja a Bizottságot, támogassa az új 
technológiákba befektető vállalkozásokat, és közös minimumszabályok megállapítása 
révén pontosítsa azt a követelményt, hogy a pénzügyi támogatásban részesülő 
vállalkozásoknak meg kell felelniük a környezeti, társadalmi és irányítási szempontoknak 
és az adózás átláthatóságára vonatkozó előírásnak, annak elkerülése érdekében, hogy a 
különböző nemzeti kritériumok további eltéréseket eredményezzenek, valamint hogy 
bemutassák, hogy a kapott állami támogatást hogyan használják fel tevékenységeiknek az 
EU éghajlat- és környezetvédelmi célkitűzéseivel és a Párizsi Megállapodással való 
összehangolására; emlékeztet, hogy a támogatást csak a Covid19-járvánnyal kapcsolatos 
veszteségek fedezésére szabad nyújtani; sürgeti, hogy az adóparadicsomokban bejegyzett 
vállalkozások számára tiltsák meg az állami támogatásokhoz vagy pénzügyi támogatási 
csomagokhoz való hozzáférést, amennyiben nem vállalnak kötelezettséget magatartásuk 
megváltoztatására; sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson egyenlő versenyfeltételeket a 
harmadik országbeli vállalkozásokkal szemben;

9. üdvözli az európai zöld megállapodást, amely az uniós gazdaság átalakításának egyik fő 
pillére; megfelelő finanszírozást kér a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, többek között a Fenntartható Európa beruházási terv révén; emlékeztet 
annak fontosságára, hogy a tagállamok gazdaságai elmozduljanak a klímasemleges 
gazdaságra vonatkozó uniós célkitűzés felé, valamint a Parlament azon álláspontjára, 
hogy el kell érni az éghajlati szempontok érvényesítésével kapcsolatos 30%-os és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 10%-os kiadási szintet, továbbá az Európai 
Beruházási Bank azon kötelezettségvállalására, hogy 2021 végétől fokozatosan 
megszünteti a fosszilis tüzelőanyagok pénzügyi támogatását;

10. elegendő forrást kér az adókikerülés és adókijátszás, a pénzügyi bűnözés és a pénzmosás 
elleni küzdelemhez és a gazdasági kormányzás kijelölt kereteinek megtartásához; 
hangsúlyozza, hogy becslések szerint az adókikerülés és adókijátszás miatti éves 
veszteségek összege az összes tagállamra vonatkozóan 750–1000 milliárd euró; üdvözli a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére irányuló átfogó uniós politikára 
vonatkozó bizottsági cselekvési tervet, amelyet 2020-ban és 2021-ben kell végrehajtani, 
és amely hat pillért irányoz elő, köztük az uniós szintű felügyelet biztosítását; üdvözli a 
fellendülést támogató, méltányos és egyszerű adózásra vonatkozó bizottsági cselekvési 
tervet;

11. hangsúlyozza, hogy folyamatosan növelni kell a számvevőszékek és az adóhatóságok 
emberi és pénzügyi erőforrásait, többek között az adócsalás, az adókijátszás és az 
adókikerülés elleni küzdelemre irányuló uniós fellépés támogatása érdekében; üdvözli az 
adó- és pénzügyi bűncselekmények uniós megfigyelőközpontjának előkészítő 
intézkedésként való létrehozását és annak a helyreállítást támogató méltányos és egyszerű 
adózásra vonatkozó bizottsági cselekvési tervbe való beillesztését; megfelelő 



PE658.989v02-00 38/119 RR\1217280HU.docx

HU

finanszírozást és emberi erőforrásokat kér az érintett programok és ügynökségek 
számára;

12. emlékeztet, hogy az új saját források kosarának bevezetése alapvető fontosságú a 
fellendülés támogatásához és más uniós prioritásokhoz kapcsolódó pénzügyi igények 
kielégítéséhez, és továbbra is ez az egyetlen módja annak, hogy a zöld és a digitális 
átmenet finanszírozása ne jelentsen közvetlen terhet a polgárok és a jövő generációi 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a saját források felső 
határának emeléséről, és gyorsan fogadják el azokat a jogalkotási javaslatokat, amelyek 
további saját forrásokat hoznak létre, például a közös konszolidált társaságiadó-alapból, a 
digitális szolgáltatási adóból, a pénzügyi tranzakciós adóból, a műanyag-hozzájárulásból 
és az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusból származó bevételek 
megosztása révén; emlékeztet az európai szuverenitás létrehozásának fontosságára a 
digitális technológiák és az ipar területén; hangsúlyozza, hogy egyértelmű és kötelező 
érvényű ütemtervre van szükség ezek bevezetéséhez;

13. kéri, hogy a 2021-es uniós költségvetés járuljon hozzá a tőkepiaci unió kiteljesítésével 
kapcsolatos szakpolitikai prioritások megvalósításához, többek között a pandémiát 
követő helyreállítás összefüggésében a beruházások ösztönzéséhez;

14. megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokat kér az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) 
számára, tekintettel az (EU) 2019/2175 európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása 
nyomán újonnan rájuk ruházott feladatokra és hatáskörökre1; elismeri, hogy ösztönözni 
kell a különböző EFH-k felügyeleti testületei működésének fokozott átláthatóságát, ami 
hozzájárulna az elszámoltathatóság és az irányítási struktúra javításához; kiemeli, hogy a 
pénzügyi technológia, a fizetések és a nem banki pénzügyi közvetítés területén 
bekövetkező fejlemények új hatáskörökkel és feladatokkal járhatnak az EFH-k számára, 
amelyekhez megfelelő forrásokat kell rendelni;

1 Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló (1093/2010/EU rendelet, az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU 
rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU 
rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi 
ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről 
szóló (EU) 2016/1011 rendelet, valamint a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló (EU) 2015/847 rendelet 
módosításáról szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2175 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 334, 
2019.12.27, 1.o.).
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VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről
(COM(2020)0300 – 2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Lucia Ďuriš Nicholsonová

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel egy Eurofound-felmérés megállapította, hogy a kormányok és a szociális 
partnerek által a Covid19-válság során végrehajtott pénzügyi intézkedések 
csökkentették a pénzügyi nehézségeket; mivel a felmérés azt is megállapítja, hogy a 
támogatásban részesült válaszadók körében sokkal nagyobb a bizalom mind a nemzeti 
kormány, mind az Unió iránt; mivel a felmérésből kiderül, hogy a Covid19-válság 
gazdasági következményei miatt több háztartás küzd pénzügyi nehézségekkel, mint a 
válság kezdete előtt; mivel az összes válaszadó közel fele (47%) jelezte, hogy háztartása 
nehezen jön ki a jövedelméből; 

B. mivel egy Eurofound-felmérés megállapította, hogy a Covid19-válság kezdete óta a 
beosztottakkal nem rendelkező önálló vállalkozók 13%-a és a munkáltatóknál dolgozó 
válaszadók 8%-a munkanélkülivé vált; mivel a legfiatalabb korcsoportba (18–34) 
tartozó válaszadók, valamint az alap- vagy középfokú végzettséggel rendelkezők 
nagyobb valószínűséggel váltak munkanélkülivé a világjárvány idején;

C. mivel az Eurofound egyik kutatása kiemeli, hogy a Covid19-válság miatt fennáll a 
komoly kockázata annak, hogy a munkaerőpiaci részvétel terén a nemek közötti 
egyenlőséget illetően évtizedek alatt elért eredmények visszafordulnak, különösen 
akkor, ha a tevékenység még inkább akadályozva van azokban az ágazatokban, ahol a 
nők felülreprezentáltak; mivel az intézkedések mind társadalmi, mind gazdasági 
szempontból elengedhetetlenek; mivel az Eurofound kutatása rámutat a nemek közötti 
egyenlőséget és a nők munkaerőpiaci integrációját támogató szakpolitikai válaszok 
végrehajtásának fontosságára;

D. mivel várható, hogy az Covid19-válság gazdasági és társadalmi válságot vált ki, amely 
mélyen érinti a munkaerőpiacokat; mivel az Eurofound korábbi kutatásai azt mutatják, 
hogy az ilyen helyzet kezelhető állami és szociális partnereken alapuló intézkedésekkel, 
amelyek célja a munkanélküliek és a munkaerőpiacon kívüli személyek 
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foglalkoztatásának vagy jövedelemtámogatásának fenntartása és megteremtése, 
elismerve az európai alapokból, például az ESZA-ból és az EGAA-ból 
társfinanszírozott intézkedések fontosságát e tekintetben;

1. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 151. cikkével összhangban az Unió és a tagállamok – 
szem előtt tartva az olyan alapvető szociális jogokat, mint az 1961. október 18-án 
Torinóban aláírt Európai Szociális Charta és a munkavállalók alapvető szociális jogairól 
szóló 1989. évi közösségi charta – célja a foglalkoztatás előmozdítása, az élet- és 
munkakörülmények javítása, a megfelelő szociális védelem, a tartósan magas 
színvonalú foglalkoztatás fejlesztése és a kirekesztés elleni küzdelem;

2. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretre (MFF) vonatkozó, 2020. május 27-i 
bizottsági javaslaton alapul; üdvözli az Európai Tanács által elfogadott helyreállítási 
tervet, de sajnálja, hogy a Tanács 2020. július 21-i, a többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó javaslata a felülvizsgált bizottsági javaslat 25 700 millió euróval a bizottsági 
javaslat alatt van; kiemeli, hogy a jelenlegi kivételes körülmények nem kezelhetők a 
„szokásos ügymenetre” tervezett költségvetéssel, és hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament álláspontjával összhangban ambiciózusabb válaszra van szükség;

3. felkéri az Uniót, hogy fokozza az Európán belüli társadalmi kohézió és felfelé irányuló 
konvergencia erősítése érdekében tett erőfeszítéseit; emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány kitörését megelőzően több mint 100 millió európai küzdött napi szinten 
szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és hogy a helyzet a válság következtében 
valószínűleg romlani fog, különösen a kiszolgáltatott társadalmi csoportokban; elismeri 
valamennyi európai szociális alap és program, különösen az Európai Szociális Alap 
(ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK), az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGAA), a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós 
programja (EaSI) és a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap (FEAD) kulcsfontosságú szerepét a 2014 és 2020 közötti, jelenlegi 
többéves pénzügyi keretben, valamint a jövőbeni ESZA+ és EGAA még lényegesebb 
szerepét a következő 7 évben; ragaszkodik ezért ahhoz, hogy az ESZA+, és különösen a 
leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap költségvetése 
számára biztosítsanak kellő forrásokat az európai szegénység leküzdése érdekében;

4. emlékeztet arra, hogy a Covid19-világjárvány emberéletek ezreit oltotta ki Európában, 
és példa nélküli válsághoz vezetett, amely katasztrofális következményekkel járt 
magánszemélyek, családok, munkavállalók – különösen az ingázók, nem kormányzati 
szervezetek és civil társadalmi szervezetek – és vállalkozások – különösen a kkv-k és a 
mikrovállalkozások – számára, ezért példa nélküli és hatékony választ is igényel a 
Tanács és a Bizottság részéről; kiemeli, hogy 2021 kritikus év lesz az uniós költségvetés 
szempontjából, mivel ez lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret első éve és az 
első „Covid19 utáni” fellendülési év; kiemeli különösen, hogy csak egy olyan szociális 
és fenntartható költségvetés lesz hatékony a Covid19-válságot követő fellendülés során, 
amely egyetlen csoportot vagy ágazatot sem hagy hátra;

5. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi uniós költségvetésnek elsősorban a Covid19-válság a 
munkavállalókra és a vállalkozásokra gyakorolt szociális és foglalkoztatottsági 
hatásainak enyhítésére és a tagállami gazdaságok helyreállításának támogatására kell 
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összpontosítania, az európai zöld megállapodásra és a digitális átalakulásra is építve; e 
tekintetben üdvözli, hogy a 2021. évi költségvetést 211 000 millió euró vissza nem 
térítendő támogatással és körülbelül 133 000 millió euró kölcsönnel egészítik ki az új 
generációs EU keretében;

6. hangsúlyozza, hogy az Uniónak és valamennyi tagállamnak teljes szolidaritást kell 
tanúsítaniuk a leginkább rászorulókkal, és egy erre a célra létrehozott támogatási alap 
révén biztosítaniuk kell, hogy egyetlen ország és terület se maradjon egyedül a Covid19 
kitörése elleni küzdelemben, ideértve a tengerentúli országokat és területeket, valamint 
a legkülső régiókat is; emlékeztet különösen a Covid19‑világjárványról és az annak 
következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. 
április 17-i európai parlamenti állásfoglalásra1;

7. hangsúlyozza, hogy a fellendülést célzó erőfeszítéseknek elő kell mozdítaniuk a 
fenntartható növekedést, amely illeszkedik az európai zöld megállapodáshoz, 
társadalmaink ellenálló képességéhez és a minőségi foglalkoztatáshoz, és azt ki kell 
egészíteni egy erős szociális dimenzióval, amely kezeli a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket és a válság által – különösen az Unióban és annak tengerentúli 
országaiban és területein – leginkább sújtottak, valamint a kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű csoportok, például a szegénységben élők, a munkanélküliek, az idősek és a 
fiatalok, a fogyatékossággal élők, az egyedülálló szülők, az ingázó munkavállalók és a 
migránsok társadalmi befogadását és munkaerő-piaci reintegrációját;

8. elismeri, hogy a Covid19-válság által leginkább sújtott ágazatok többsége elnőiesedett 
és olyan alapvető ágazat volt, amely már amúgy is bizonytalan munkakörülményekkel 
rendelkezett, és hogy a helyreállítás időszakában külön erőfeszítéseket kell tenni és 
külön forrásokat kell biztosítani a foglalkoztatási feltételek javítására és az ilyen 
ágazatok elismerésére;

9. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 000 millió eurót 
különítsenek el az igazságos átállási alap számára, és kiemeli, hogy a közös alapnak 
kulcsszerepet kell játszania az egyének szükségleteinek és a társadalmi jólétnek a 
támogatásában, a tisztességes és fenntartható munkahelyek megteremtésében, a 
munkavállalók modern munkahelyekre való átképzésében azáltal, hogy megfelelő, 
egész életen át tartó képzést biztosít, előmozdítja az egyenlő munkalehetőségeket 
mindenki számára, és szociális infrastruktúrát hoz létre, hogy senki se maradjon le;

10. üdvözli a jelenlegi ESZA-nak, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, a 
leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapnak és a 
foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának az Európai Szociális Alap 
Plusz (ESZA+) keretében történő összevonását, amely lehetővé teszi a szinergiák 
fokozását és az adminisztratív terhek csökkentését; sajnálja azonban, hogy az ESZA+ 
számára elkülönített teljes összeg még mindig a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 
szintje alatt van; emlékeztet arra, hogy az ESZA+ lesz a fő pénzügyi eszköz Európa 
szociális dimenziójának megerősítésére a szociális jogok európai pillére elveinek 
gyakorlatba való átültetése révén és a Covid19 utáni helyreállításhoz; elutasítja az 
ESZA+ költségvetésének bárminemű csökkentését, mivel a források hiánya nem csak 
hatékony végrehajtását és célkitűzéseinek elérését, hanem a hatékony helyreállítás 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.



PE658.989v02-00 44/119 RR\1217280HU.docx

HU

biztosítását is veszélyeztetné; e tekintetben aggodalmát fejezi ki a Bizottság által a 
2021. évi költségvetési tervezetben az ESZA+ számára javasolt előirányzatok kapcsán 
(12 655,1 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat, 15 374,8 EUR kifizetési 
előirányzat), és felszólít annak jelentős növelésére, különösen a tartós munkanélküliség, 
valamint a fiatalok és az idősek körében tapasztalható munkanélküliség, a 
gyermekszegénység, a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázata és a 
megkülönböztetés kezelése, a megerősített szociális párbeszéd biztosítása, a hosszú távú 
strukturális demográfiai változások kezelése, valamint az olyan alapvető és 
kulcsfontosságú szolgáltatásokhoz mint az egészségügyhöz, a szociális védelemhez, a 
mobilitáshoz, a megfelelő táplálkozáshoz és a tisztességes lakhatáshoz mindenki – és 
különösen az idősödő népesség – számára elérhető hozzáférés biztosítása érdekében;

11. üdvözli e tekintetben az új REACT-EU eszközre irányuló bizottsági javaslatot, 
amelynek célja a kohéziós politikára szánt finanszírozás összegének növelése a meglévő 
2014–2020-as keretösszegeken felül és a 2021–2027-es időszakra javasolt 
keretösszegeken felül; aggodalmát fejezi ki azonban átmeneti, rövid távú jellege miatt, 
valamint amiatt, hogy az ESZA+ önmagában nem rendelkezik elegendő pénzügyi 
forrással a többéves pénzügyi keret fennmaradó időszakára; felhívja a Bizottságot, hogy 
2025. március 31-ig nyújtson be értékelő jelentést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a REACT-EU-ról, kitérve a 2020., a 2021. és a 2022. évre vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, többek között a REACT-EU célkitűzéseinek 
elérésére, a források felhasználásának hatékonyságára, a finanszírozott 
intézkedéstípusokra, a pénzügyi előirányzatok kedvezményezettjeire és végső 
kedvezményezettjeire, valamint európai hozzáadott értékére a gazdaságélénkítés 
elősegítésében;

12. üdvözli a Bizottság a jelenlegi vagy jövőbeli válságok társadalmi hatásainak kezelésére 
irányuló számos új javaslatát; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az ESZA+ 
keretében rendkívüli körülmények esetére ideiglenes intézkedéseket vezettek be; 
figyelmeztet a tematikus koncentrációra vonatkozó kötelezettségek gyengítésének 
lehetséges kockázatára, ami veszélybe sodorná az ESZA+ kulcsfontosságú célkitűzéseit 
és beruházásait, valamint az ESZA+ által eszközölt beruházások megfelelő 
felhasználását és hatékonyságát, mivel kivételes körülmények esetén a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az ESZA+ hatókörének kiterjesztésére, valamint 
a tematikus koncentrációra vonatkozó kötelezettségek csökkentésére;

13. elismeri továbbá e tekintetben a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy ilyen ideiglenes 
intézkedések keretében finanszírozzák a csökkentett munkaidős foglalkoztatást; 
emlékeztet azonban arra, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatást már az újonnan 
bevezetett, sokkal jelentősebb volumenű ideiglenes SURE eszközből fogják 
finanszírozni, és hogy a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy hamarosan állandó 
eszközt vezet be egy európai munkanélküli-járadék viszontbiztosítási rendszer 
formájában; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy az ESZA+ már jelenleg is szűkös 
forrásokkal rendelkezik az eredeti tematikus koncentrációihoz, amelyek ebben az 
esetben tovább csökkennének; emlékeztet továbbá arra, hogy a csökkentett munkaidős 
foglalkoztatás sokkal több pénzt igényel; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
további késedelem nélkül vezesse be az európai munkanélküli-járadék viszontbiztosítási 
rendszert;
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14. hangsúlyozza a partnerség elvének fontosságát annak biztosítása érdekében, hogy a 
szociális partnereket bevonják az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) 
által finanszírozott projektek tervezésének, végrehajtásának és nyomon követésének 
valamennyi szakaszába; úgy véli, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozóan a 
partnerség elvét is be kell építeni az esb-alapokba, valamint más vonatkozó uniós 
alapokba, többek között a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközbe és a REACT-
EU-ba;

15. hangsúlyozza, hogy e csökkentésnek bizonyítékokon és hatásvizsgálatokon kell 
alapulnia, valamint összhangban kell lennie a minőségi jogalkotási programmal és az 
Európai Számvevőszék vonatkozó ajánlásaival; úgy véli, hogy az észszerűsítésnek 
hozzá kell járulnia a Covid19-válság következtében felszínre került társadalmi hatások 
kezeléséhez is; e tekintetben kiemeli, hogy a foglalkoztatás és a szociális kérdések terén 
végrehajtott tevékenységeknek mindig egyértelműen meghatározott célkitűzéseket és 
célokat kijelölő stratégiai intézkedéseket kell eredményezniük, valamint hogy a 
kiadások hatékonysága és eredményessége ugyanolyan fontos, mint a költségvetés felső 
határainak betartása;

16. üdvözli a Covid19-válság nyomán várható igénynövekedés fényében a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy az EGAA rendelkezésére álló éves finanszírozást 2021-től 
kezdődően 386 millió euróra emeljék, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács 
arra irányuló javaslata, hogy ezt a támogatást 2021-ben 197 millió euróra korlátozzák, 
aláássa az EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik szerkezetátalakítás miatt veszítették el munkahelyüket;

17. tudomásul veszi a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy a Covid19-válság 
szociális és gazdasági hatásaira reagálva igénybe veszi az EGAA-t, és megjegyzi, hogy 
az alap alkalmazási körének a digitális és zöld átállás támogatására való kiterjesztése 
2021-ben a Tanács által meghatározott felső határt meghaladó, elegendő finanszírozást 
igényel;

18. emlékeztet arra, hogy az EGAA nem befolyásolja az érintett vállalatok nemzeti jog 
vagy kollektív szerződés szerinti kötelezettségeit, különösen az elbocsátott 
munkavállalókra vonatkozó kötelező intézkedések esetében; felszólít az EGAA-ból 
finanszírozott intézkedések alapos értékelésére azzal a céllal, hogy ellenőrizzék a 
források hatékony felhasználását;

19. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi költségvetési megszorításokkal és a Covid19 utáni 
helyreállítással összefüggésben döntő fontosságú lesz a 2021. évi általános költségvetés 
lehető legjobb kihasználása, ideértve a jövőbeli készségfejlesztési politikákat és a 
munkaerőpiaci átmenet támogatására, valamint a demográfiai változásokhoz, a zöld és 
digitális átálláshoz való jobb alkalmazkodásra irányuló intézkedéseket, illetve a 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációjának javítását; 
megismétli, hogy az emberközpontú mesterséges intelligencián alapuló digitális 
megoldások alkalmazása lehetőséget kínál a munkahelyteremtésre és e csoportok 
munkaerő-piaci integrációjára, teljes mértékben tiszteletben tartva alapvető jogaikat és 
munkakörülményeiket, többek között a munkahelyi egészség és biztonság tekintetében, 
valamint annak szociális vonzatait;
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20. felszólít arra, hogy az uniós programok olyan projektekre összpontosítsanak, amelyek 
előmozdítják és fokozzák a meglévő munkahelyek megőrzését, a jogokkal és stabil és 
szabályozott fizetéssel és munkakörülményekkel járó minőségi munkahelyek 
létrehozását, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni hatékony és 
eredményes küzdelmet;

21. hangsúlyozza továbbá a szegénység, ideértve a gyermekek szegénysége elleni fellépés, 
valamint az ifjúsági munkanélküliséggel és a fiatalok munkaerőpiachoz való 
hozzáférésével kapcsolatos társadalmi egyenlőtlenségek kezelésének fontosságát;

22. megismétli a Bizottság azon előrejelzését, hogy a Covid19-járványból való kilábalás 
összefüggésében a gyermekszegénység kezelése az elkövetkező években még 
fontosabbá válik; e tekintetben kiemeli a Parlament és a Bizottság azon álláspontját, 
hogy a tagállamoknak a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-források legalább 5%-
át az európai gyermekgarancia keretében végzett tevékenységek támogatására kell 
fordítaniuk; következésképpen és az ESZA+-ról szóló parlamenti állásponttal 
összhangban kitart amellett, hogy az ESZA+ alatt külön költségvetési tételt kell 
létrehozni az európai gyermekgarancia számára, 3 milliárd eurós előirányzattal 2021-re;

23. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tegyék prioritássá az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdését, különösen az európai helyreállítási erőfeszítés részeként, 
teljes mértékben használják ki az olyan pénzügyi eszközöket mint az Ifjúsági Garancia 
és az olyan programokat mint az Erasmus+, valamint tegyenek egyedi lépéseket az 
ifjúsági munkanélküliség kezelésére és javítsák a fiatalok foglalkoztathatóságát;

24. kiemeli, hogy a Covid19-válság már sok embert munkanélkülivé tett, különösen a 
fiatalokat, akik gyakrabban vannak bizonytalan foglalkoztatásban; ezzel összefüggésben 
üdvözli a Bizottságnak az európai ifjúsági garancia megerősítésére irányuló terveit, és 
hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak továbbra is elegendő ESZA+-forrást kell 
fordítaniuk a fiatalok foglalkoztatását támogató intézkedésekre, és ezért a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 15%-át célzott intézkedésekre és 
strukturális reformokra kell fordítaniuk a fiatalok minőségi foglalkoztatásának 
támogatása érdekében;

25. határozottan úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezést be kell építeni a 2021. évi általános költségvetésbe a nők egyenlő 
munkaerőpiaci részvételét előmozdító politikák és tevékenységek jobb összehangolása, 
valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetési 
előirányzatok nyomon követésére és mérésére szolgáló átfogó rendszerek kialakítása 
érdekében;

26. hangsúlyozza a költségvetési elszámoltathatóság és a prioritások meghatározásának 
fontosságát, valamint hogy az uniós polgárok számára biztosított legyen a megfelelő ár-
érték arány, többek között annak révén, hogy az Unió jobban összpontosít a tényeken 
alapuló, inkluzív szakpolitikai döntéshozatalra és hogy különös figyelmet fordít a 
társadalmi, regionális és területi egyenlőtlenségekre, valamint a jövedelmek 
eltérőségére;

27. hangsúlyozza az ügynökségek jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és szociális 
ügyek széles körének kezeléséhez, mint például az élet- és munkakörülmények, a 
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mobilitás, az egészség és biztonság, a készségek stb., és az adatgyűjtéshez, különösen 
felmérések révén; hangsúlyozza, hogy feladataik folyamatosan bővülnek, ezért 
biztosítani kell számukra az ezek végrehajtásához szükséges erőforrásokat; ezért kéri az 
ügynökségekre ruházott új és meglévő feladatok és az ügynökségek általános 
teljesítményének alapos értékelését a megfelelő és hatékony költségvetési előirányzatok 
biztosítása, valamint annak érdekében, hogy az ügynökségek rendelkezzenek az e 
kötelezettségek jobb teljesítéséhez szükséges minőségi adatok gyűjtéséhez szükséges 
finanszírozással; ragaszkodik különösen ahhoz, hogy az új Európai Munkaügyi Hatóság 
megfelelő személyzettel és finanszírozással működhessen;

28. e tekintetben rámutat arra, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság számára jelenleg 2021-
re előirányzott források alacsonyabbak az ügynökség aktualizált pénzügyi 
kimutatásában meghatározott forrásoknál, amelyek 2021-re 24 millió helyett 29 millió 
eurót irányoztak elő; tekintettel a Covid19-válság által felszínre került, a tisztességes 
munkaerő-mobilitás biztosításával kapcsolatos kihívásokra, különösen a kiküldött és 
idénymunkások, illetve a feketemunka esetében, úgy véli, hogy az Európai Munkaügyi 
Hatóság költségvetését legalább az eredetileg tervezett összegre kell növelni;

29. felszólít arra, hogy hozzanak létre egy határokon átnyúló fórumot a nemzeti politikai 
döntéshozók számára a gazdasági és munkaerőpiaci válságok által érintett munkáltatók 
és munkavállalók támogatásával kapcsolatos gyakorlatok és tapasztalatok cseréjére, 
amely az Eurofound Európai Szerkezetátalakítási Figyelőjében összegyűjtött, az ilyen 
beavatkozásokra vonatkozó információkat (támogató eszközök és jogi adatbázisok), 
valamint a hasonló korábbi gyakorlatok (például az Eurofound „Az európai 
feldolgozóipar jövője” kísérleti projektje keretében szervezett regionális iparpolitikai 
szemináriumai vagy a Foglalkoztatási Főigazgatóság által a szerkezetátalakítás 
előkészítéséről és irányításáról tartott nemzeti szemináriumok) során felhalmozott és a 
különböző uniós intézmények (pl. a Foglalkoztatási Főigazgatóság, az Eurofound, a 
Cedefop) együttműködésével megvalósított szakértelmet is felhasználhatná;

30. emlékeztet a Bizottság azon kötelezettségvállalására, hogy a Covid19-válság fényében 
mihamarabb értékeli a biológiai anyagokról szóló irányelv és esetleg más munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok felülvizsgálatát, és felgyorsítja az új uniós 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerettel kapcsolatos munkáját; e 
tekintetben felszólít arra, hogy e kötelezettségvállalás teljesítése érdekében 
biztosítsanak megfelelő forrásokat a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi 
Befogadás Főigazgatóságának illetékes osztálya számára;

31. aggodalmát fejezi ki a Bizottság azon javaslata miatt, hogy a szociálpolitikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó különböző költségvetési sorokat – különösen a 
munkavállalói szervezetek tájékoztatási és képzési intézkedéseit, a vállalkozások 
képviselőinek tájékoztatását, a velük folytatott konzultációt és részvételüket, a 
munkaügyi kapcsolatokat és a szociális párbeszédet támogató sorokat – egyetlen 
költségvetési sorba vonja össze („07 20 04 06 – Különös kompetenciák a szociálpolitika 
területén, a szociális párbeszédet is beleértve”); úgy véli, hogy a korábbiakhoz hasonló, 
külön költségvetési sorok biztosítanák a szükséges átláthatóságot és forrásokat e 
kulcsfontosságú területek mindegyikére vonatkozóan;

32. megismétli, hogy a jól megtervezett kísérleti projektek és előkészítő intézkedések 
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rendkívül értékes eszközök a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás terén 
kezdeményezett új tevékenységek és szakpolitikák szempontjából, és hogy a múltban a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság több ötletét is sikeresen végrehajtották kísérleti 
projektként vagy előkészítő intézkedésként; emlékeztet arra, hogy ezeknek az 
eszközöknek a jelenlegi válság szükségleteit és a jövőbeli politikákat tükröző innovatív 
ötletek előmozdítására kell irányulniuk;

33. aggodalmát fejezi ki azonban a Bizottság előzetes értékelése objektivitásának hiánya 
miatt, ami jelentős hatással van a Parlament általi elfogadásukra, és hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a Bizottság átlátható megközelítést alkalmazzon a kísérleti 
projektek/előkészítő intézkedések értékelésekor;

34. felszólít továbbá arra, hogy a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések legyenek 
átláthatóak, és végrehajtásuk feleljen meg az elfogadott célkitűzéseknek és 
ajánlásoknak; felhívja a Bizottságot, hogy hatékonysági okokból részesítse előnyben e 
projektek és fellépések európai ügynökségeken keresztül történő végrehajtását, 
amennyiben azok az ügynökségek szakterületéhez tartoznak;

35. hangsúlyozza a tengerentúli területek és országok költségvetés-tervezésbe való 
bevonásának fontosságát; sürgeti a Bizottságot, hogy hajtson végre intézkedéseket és 
biztosítson finanszírozást a Covid19-válság tengerentúli területekre és országokra 
gyakorolt hatásainak kezelésére.
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VÉLEMÉNY A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-
BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségtervezetéről – összes 
szakasz
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Pascal Canfin

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a 2021. évi uniós költségvetés a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret első költségvetése; hangsúlyozza, hogy a 2021. évi 
költségvetésre elkülönített összegeknek meg kell felelniük az uniós polgárok Covid19-
utáni Európával kapcsolatos elvárásainak – előmozdítva az erőteljes gazdasági 
fellendülést és javítva a közegészséget –, és összhangban kell lenniük a Párizsi 
Megállapodás és a zöld megállapodás céljaival, különösen pedig azzal, hogy legkésőbb 
2050-ig klímasemlegessé kell válniuk, egyszersmind támogatva a leginkább sújtott 
tagállamokat; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a 2021. évi uniós költségvetést e 
bekezdés rendelkezéseinek fényében, és amennyiben nem teljesülnek, végezze el a 
megfelelő korrekciókat;

2. üdvözli a Fizetőképesség-támogatási Eszközt az egységes piacon belüli egyenlő 
versenyfeltételek javítása érdekében, valamint azt a rendelkezést, amely előírja, hogy a 
zöld megállapodás célkitűzéseivel összhangban egy zöld átmenetre vonatkozó terv 
kidolgozására kell ösztönözni a pénzügyi támogatás kedvezményezettjeit; úgy véli, 
hogy e rendelkezésnek kötelezőnek kellene lennie, továbbá egyértelmű és átlátható 
éghajlat-politikai célokhoz kell kapcsolódnia;

3. úgy ítéli meg, hogy az Uniónak a költségvetés-tervezés révén is világszintű vezető 
szerepet kell vállalnia az éghajlatváltozás elleni küzdelemben; kiemeli, hogy minden 
erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az éghajlati szempontok 
és a biológiai sokféleség érvényesítésére vonatkozó átfogó célok a lehető leghamarabb 
teljesüljenek; emlékeztet a Parlament álláspontjára, amely szerint az uniós költségvetés 
legalább 10%-át a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadásokra kell fordítani, 
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valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
álláspontjára, amely szorgalmazza, hogy az uniós költségvetés 40%-át az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokra fordítsák; rámutat, hogy az éghajlattal és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadásokat szilárdabb, átláthatóbb és átfogóbb 
módszertan alkalmazásával kell nyomon követni; úgy véli, hogy a taxonómiai rendelet 
megfelelő keretet biztosít e módszertan frissítéséhez;

4. hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani a zöld átállást támogató beruházásokat, hogy 
megteremtsük Európa hosszú távú növekedéséhez és az európai gazdaság esetleges 
újabb sokkhatásokkal szembeni ellenálló képességének biztosításához szükséges 
feltételeket;

5. úgy véli, hogy a 2021. évi uniós költségvetésben elegendő forrást kell biztosítani az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak eléréséhez;

6 különösen aggódik amiatt, hogy nagymértékben túlbecsülték a közös agrárpolitika 
(KAP) éghajlatváltozással és biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadásaihoz való 
hozzájárulást, amint azt a Számvevőszék is kiemelte; megjegyzi, hogy a Számvevőszék 
13/2020. számú különjelentésének megállapításai szerint a 2014–2020 közötti KAP 
nem járult hozzá a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy véget kell vetni minden káros mezőgazdasági támogatásnak;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 2021-től alkalmazzon környezetbarát költségvetés-tervezési 
eszközöket; hangsúlyozza e tekintetben annak a fontosságát, hogy a költségvetés 
valóban biztosítsa az éghajlat és a biológiai sokféleség védelmét, alkalmazza a „ne árts” 
elvet, valamint hatékony korrekciós intézkedéseket hozzon;

8. hangsúlyozza, hogy elegendő forrást kell biztosítani a biológiai sokféleség csökkenése 
és a környezetkárosodás kezeléséhez, valamint a biológiai sokféleséggel kapcsolatos új, 
2030-as stratégia célkitűzéseinek eléréséhez; kiemeli a LIFE program megfelelő 
finanszírozásának fontosságát; emlékeztet arra, hogy az egységes egészségügyi 
megközelítés kulcsfontosságú előfeltétele egy ellenállóképes és erős közegészségügyi 
rendszernek, különösen az olyan zoonózisok terjedésének fényében, mint a Covid19; 
emlékeztet arra, hogy az antibiotikumok állatokban és emberekben való túlzott 
használata az uniós közegészségügyet fenyegető fő veszélyek közé tartozik;

9. felszólít a LIFE+ program támogatásának növelésére, többek között külön 
keretösszegekkel a biológiai sokféleségre és a Natura 2000 hálózat irányítására, 
valamint olyan intézkedésekre, amelyek biztosítják a finanszírozás tagállamok közötti 
méltányos elosztását; sürgeti továbbá, hogy nyújtsanak támogatást az erdőkben folyó 
ökológiai és növény-egészségügyi értékelésekhez és az erdők rehabilitációjához – 
konkrétan az őshonos fajokkal való újraerdősítéshez –, különösen azokban az 
országokban, amelyek a legnagyobb tűzkárt szenvedték el;

10. hangsúlyozza, hogy elegendő finanszírozást kell biztosítani az uniós polgári védelmi 
mechanizmus számára a népegészségügyi vészhelyzetek, az erdőtüzek, áradások, 
földrengések, valamint más természeti és ember okozta katasztrófák kezelésének 
elősegítéséhez, amelyek hatásait az éghajlatváltozás várhatóan tovább súlyosbítja; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi jogi keret gyengeségét feltáró Covid19-járvány egyik 
tanulsága egy rugalmasabb, gyorsabb és összehangoltabb polgári védelmi mechanizmus 
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szükségessége;

11. kiemeli, hogy az uniós polgárok védelmének biztosítása érdekében a 2021. évi uniós 
költségvetésnek elegendő forrásokat kell tartalmaznia a pandémiák kezelésére szolgáló 
képességek fejlesztésére, valamint az egészségügy kulcsfontosságú vonatkozásaival 
kapcsolatos uniós fellépés megerősítéséhez szükséges alapok megteremtésére, amely 
egy európai egészségügyi unió létrehozásához vezet; hangsúlyozza, hogy elegendő 
forrást kell biztosítani különösen a stratégiai anyagok, például a védőoltások, kezelések 
és orvostechnikai eszközök, valamint a küszöbön álló európai gyógyszerstratégia 
végrehajtása, a betegek és az egészségügyi szakemberek határokon átnyúló 
mobilitásának megkönnyítése, valamint az orvosi kutatásba történő beruházások 
növelése számára; hangsúlyozza, hogy elegendő forrásokat kell elkülöníteni „az EU az 
egészségügyért” program számára; rámutat, hogy az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) hatásköreinek az új többéves pénzügyi keretben előírt 
megerősítését 2021-től megfelelő költségvetési intézkedéseknek kell tükrözniük, 
emellett növelni kell az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hatásköreit és 
költségvetését; rámutat, hogy a hatékony közös közbeszerzés jelentős megtakarításokat 
eredményezhet az Unió és a tagállamok költségvetésében;

12. elengedhetetlennek tartja, hogy az uniós költségvetés elegendő forrással rendelkezzen 
ahhoz, hogy teljesíteni tudja a fenntartható fellendülés megvalósításában és a 
klímasemlegességre való méltányos átállásban betöltött szerepével kapcsolatos magas 
elvárásokat; hangsúlyozza, hogy a saját források fejlesztése kulcsszerepet játszhat e 
tekintetben; emlékeztet a Parlament azon kérésére, hogy hozzanak létre egy új 
sajátforrás-kosarat, amibe beletartozik a műanyagokon alapuló adó és beleszámítják az 
EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből (ETS) származó bevételeket; hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy az Unió jelentősen bővítse saját forrásainak kosarát;

13. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégia, a 
vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia, valamint a klímasemleges és 
körforgásos gazdaság felé való elmozdulás legkésőbb 2050-ig történő teljes körű 
végrehajtása szempontjából releváns igazgatóságok emberi erőforrásainak megfelelő 
szintjét; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Környezetvédelmi Főigazgatóság 
személyzete az elmúlt években jelentősen csökkent, és személyi állománya a Bizottság 
teljes személyzetének mindössze 1,3%-át teszi ki; úgy véli, hogy a megfelelő szintű, 
képzett személyzet előfeltétele az uniós politikák sikeres végrehajtásának és 
érvényesítésének;

14. üdvözli „az EU az egészségügyért” programot, amely hozzájárul a Covid19-válság 
során azonosított jelentős strukturális szükségletek kezeléséhez, és meghatározza a 
fellépés kulcsfontosságú területeit, amilyen például a nemzeti egészségügyi rendszerek 
javítása, a gyógyszerek és egyéb, válsággal kapcsolatos termékek rendelkezésre állása 
és megfizethetősége;

15. olyan KAP-ot szorgalmaz, amely az élelmiszertermékeket tiszteletben tartó, a 
természeti környezettel együtt élő, káros növényvédő szereket és műtrágyákat nem 
használó mezőgazdasági kisüzemek helyi agroökológiai termelését támogatja; kéri, 
hogy az uniós költségvetés tartalmazzon olyan finanszírozási tételeket és eszközöket, 
amelyek segítik a gyomirtó szerek – különösen beporzókra gyakorolt – hatásának 
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minimalizálását célzó politikák kidolgozását, valamint megerősítik és előmozdítják az 
állományvédelmet és az integrált mezőgazdasági termelési módszereket;

16. kiemeli annak fontosságát, hogy a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság (ECHA, ECDC, EEA, EFSA és EMA) hatáskörébe tartozó uniós 
ügynökségek számára elegendő pénzügyi erőforrást és megfelelő emberi erőforrást 
biztosítsanak, lehetővé téve számukra megbízatásuk teljesítését, feladataik ellátását és a 
Covid19-járvány kitörésének következményeire való optimális reagálást; hangsúlyozza, 
hogy az ügynökségek között megfelelő koordinációra van szükség munkájuk 
hatékonyságának növelése és a közpénzek tisztességes és hatékony felhasználása 
érdekében;

17. felhívja a Bizottságot a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések gyors 
végrehajtására, és hangsúlyozza, hogy célkitűzéseik elérése érdekében ezeket az 
eszközöket és azok eredményeit be kell építeni az uniós szakpolitikai intézkedésekbe 
és programokba.
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VÉLEMÉNY AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Cristian-Silviu Buşoi

JAVASLATOK

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

1. sajnálatosnak tartja az Európai Tanács által júliusban a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban elért megállapodást az ITRE 
hatáskörébe tartozó programokat illetően; kiemeli, hogy e programok pénzügyi 
keretösszege nem éri el a Bizottság által 2018-ban eredetileg javasolt szintet, sem az 
Európai Parlament által szükségesnek tartott szintet;  határozottan úgy véli, hogy 
elegendő finanszírozás nélkül fennáll a kockázata annak, hogy e programok nem 
képesek megvalósítani szakpolitikai célkitűzéseiket, és így az Unió nem lesz abban a 
helyzetben, hogy elérhesse a digitális és a zöld átállásra irányuló kettős célját; 
hangsúlyozza továbbá, hogy az Uniónak elegendő finanszírozást kell biztosítania, ha 
arra számít, hogy a kutatás és az innováció hatással lesz olyan fontos kihívásokra, mint 
a Covid19 elleni vakcina megtalálása, az egészségügyi és gazdasági válság leküzdése, a 
gazdaság dekarbonizációja, az energetikai átmenet felgyorsítása, vezető szerep betöltése 
az új és innovatív technológiák terén, valamint a vállalkozások (különösen a kkv-k) 
talpra állásának támogatása; ezért megismétli azon szándékát, hogy tárgyalásokat 
folytasson a kiemelt uniós programoknak a következő többéves pénzügyi keretben 
történő, célzott pénzügyi megerősítéséről;

2. ezért úgy véli, hogy a 2021. évi költségvetésnek törekednie kell a rendelkezésre álló 
teljes mozgástér kihasználására, és igénybe kell vennie valamennyi elérhető 
rugalmassági eszközt különösen az olyan uniós programok megerősítésére, amelyek 
támogatják az ökológiai, energia- és erőforrás-hatékony és fenntartható digitális 
transzformációt, a Covid19-világjárvány társadalmi és gazdasági hatásai elleni 
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küzdelmet, valamint a válság által leginkább sújtott uniós kkv-k gyors talpra állását; 
kitart amellett, hogy a 2021. évi költségvetésnek nagymértékben hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási terv finanszírozásához, amelynek 
célja, hogy támogató keretet hozzon létre a klímasemleges, versenyképes és inkluzív 
gazdaságra való áttéréshez szükséges köz- és magánberuházások elősegítéséhez és 
ösztönzéséhez;

3. a Covid19-világjárvány hatása és következményei súlyosbították az egészségügyi 
rendszerek tartósan fennálló gyengeségeit, és rámutattak az egészségügyi kutatásba 
történő beruházás szükségességére az egészség mint közjó mindenki számára történő 
biztosítása és a polgárok életminőségének javítása érdekében. Az emberközpontú 
egészségügyi ellátás terén új megközelítésekre van szükség. Ezért a 2021. évi 
költségvetésben nagyobb támogatást kér annak biztosítása érdekében, hogy mindenki 
hozzáférhessen a diagnosztikához, terápiákhoz és minőségi közegészségügyi 
szolgáltatásokhoz;

4. kiemeli különösen azt a tényt, hogy további forrásokra van szükség az Európai horizont, 
az új Digitális Európa program, a CEF digitális ága, valamint az űrprogram számára a 
társadalmak és iparágak digitális transzformációjának támogatásához, beleértve az uniós 
munkavállalók és polgárok továbbképzését és átképzését, amely létfontosságú Európa 
jövőbeli virágzásához egy kihívásokkal teli geopolitikai környezetben; hangsúlyozza, 
hogy a Covid19-világjárvány megmutatta, hogy a digitalizáció egyre nagyobb 
jelentőséggel bír a gazdaság mindennapi működése szempontjából, ezért kéri, hogy 
különítsenek el megfelelő finanszírozást a hálózati összekapcsoltság javítására, 
mégpedig a stratégiai digitális kapacitásokra (mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, 
adat- és felhőinfrastruktúra, nagy sebességű hálózatok), valamint egy valódi 
adatgazdaság és fenntartható értékláncok kiépítésére irányuló beruházásokra;

5. továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy kiegészítő forrásokra van szükség az európai zöld 
megállapodás sikeressé tételéhez, az éghajlati válság megfelelő kezeléséhez és a Párizsi 
Megállapodással összhangban a klímasemleges gazdaságra és társadalomra 2050-ig 
történő átálláshoz való hozzájáruláshoz; megjegyzi, hogy e célból az Európai horizont, a 
CEF energetikai ága és az űrprogram, valamint a Méltányos Átállást Támogató Alap 
összegeinek jelentős növelésére van szükség;

6. hangsúlyozza, hogy támogatni kell az Unió versenyképességét és ipari kapacitását, ezért 
e tekintetben megfelelő finanszírozást szorgalmaz a válság által súlyosan érintett kkv-k, 
mikrovállalkozások és induló innovatív vállalkozások támogatása érdekében; kiemeli 
ezenkívül az Európai Védelmi Alap és hasonló programok fontosságát az Unió 
stratégiai autonómiájának támogatásában;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő átfogó és részletes jogalkotási javaslatot az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos szempontok általános érvényesítését 
célzó nyomon követésre, elszámolásra és rezilienciavizsgálatra vonatkozóan, és kéri, 
hogy az Európai Parlamentet szorosan vonják be e módszerek kidolgozásába;

8. emlékeztet arra, hogy az uniós ügynökségek fontos szerepet játszanak az Európai 
Parlament és a Tanács által meghatározott szakpolitikai célkitűzések megvalósításában; 
ezért megfelelő, feladataikkal és felelősségi köreikkel összhangban álló finanszírozást 
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és személyzetet kér valamennyi ügynökség számára; hangsúlyozza különösen, hogy 
jelentősen meg kell erősíteni az ACER-t, amely már évek óta alulfinanszírozott és 
létszámhiánnyal küzd, ami veszélyeztetheti 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 – által rá 
ruházott további feladatokat; sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság ismételten nem 
foglalkozott ezzel a problémával, már a költségvetési tervezetében sem; emlékeztet arra, 
hogy az Európai GNSS Ügynökség 2021-től az Európai Unió Űrprogramügynökségévé 
alakul át, és megbízatása feladatok széles körével bővül;  e tekintetben kéri az 
ügynökség költségvetésének megfelelő növelését;  emlékeztet a BEREC Működését 
Segítő Ügynökség mentesítéséről szóló, 2020. május 14-i állásfoglalására1, amelyben 
kéri a BEREC Működését Segítő Ügynökség számára elkülönített költségvetés 
megfelelő növelését, ami azért létfontosságú, mert a BEREC jelenleg külső 
erőforrásoktól függ, és ez kockázatot jelent az üzletmenet-folytonosságra nézve; kéri 
továbbá a BEREC Működését Segítő Ügynökség létszámtervének kiigazítását és 
költségvetésének célzott növelését.

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0099
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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Bizottság új célzott programra tett javaslatot az egységes piac hatékony 
működésének támogatása céljából, amely hat elődprogramot, valamint számos – 
különböző szakpolitikákat érintő – intézkedést fog össze; úgy véli, hogy a program 
hozzájárul a belső piac működésének és a kkv-k versenyképességének javításához, 
ekképpen ösztönözve Európa térfoglalását a világpiacon; felhívja ezért a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy különösen a gazdaságélénkítési terv keretében, valamint a zöld és 
digitális átállás támogatása érdekében tartsák fenn a program megfelelő finanszírozási 
szintjét;

2. megállapítja, hogy a költségvetési eljárás során az IMCO bizottság felelősségi köre az 1. 
fejezetre („Egységes piac, innováció és digitális gazdaság”) terjed ki, beleértve az 
egységes piaci program (03 02), a csalás elleni uniós program (03 03) és a vámügyi 
együttműködés (03 05) költségvetési szakaszokat;

3. megállapítja, hogy az európai gazdaság szinte minden ágát súlyosan érintette a Covid19-
válság; hangsúlyozza, hogy a sikeres helyreállításhoz szükség van arra, hogy a 
tagállamok tiszteletben tartsák a belső piaci szabályokat; hangsúlyozza, továbbá szükség 
van a fogyasztók egységes piac iránti bizalmának helyreállítására, gondoskodva jogaik 
tiszteletben tartásáról; hangsúlyozza, hogy a vállalkozásokat, különösen a kkv-kat is 
támogatni kell a zöld és digitális átállásban és fejlesztésben, valamint az egységes piachoz 
való hozzáférésben; véleménye szerint szükség van az 1. fejezetben szereplő címzett 
előirányzatok megemelésére ahhoz, hogy erőteljes finanszírozás legyen biztosítható a 
fenntarthatóság, az innováció, a stratégiai infrastruktúra és a digitális átalakulás céljaira, 
erősebbé és ellenállóbbá téve az egyéges piacot, az energiahatékony gazdaságba való 
befektetések révén is; hangsúlyozza, hogy különösen szükség van szinergiák kialakítására 
az egységes piaci program és a Next Generation EU helyreállítási eszköz között a 
szükséges beruházások mozgósítása érdekében;

4. megállapítja, hogy a Covid19-válság rámutatott, hogy az Unió egységes piaca a globális 
ellátási láncoktól és gyártóktól függ, valamint hogy fennáll a veszélye a termékbiztonság 
hiányának; hangsúlyozza ezért a szigorú fogyasztóvédelmi politika jelentőségét, amely 
védelmet és kiszámíthatóságot biztosít mind az offline, mind az online fogyasztók 
számára, valamint bizonyosságot a vállalkozások számára, hogy áruikkal és 
szolgáltatásaikkal megjelenhetnek a belső piacon, továbbá biztosítja a piac felügyeletét 
és az uniós jogszabályoknak való megfelelőséget; hangsúlyozza az egységes piac további 
elmélyítésének fontosságát az áruk és szolgáltatások szabad mozgása előtt álló akadályok 
tényleges lebontása révén, és megjegyzi e tekintetben, hogy 2021 lesz az Egységes piac 
program végrehajtásának első éve, és felhív a kkv-kra vonatkozó célkitűzésekre szánt 
finanszírozás jelentős megemelésére, valamint elkülönített és megerősített költségvetési 
sor kialakítására a piacfelügyelet tekintetében; hangsúlyozza továbbá, hogy a digitális 
egységes piac kialakításának az egyik elsőrendű költségvetési prioritásnak kell maradnia, 
és elismeri az európai társadalom és gazdaság digitális átalakulását formáló és támogató 
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új Digitális Európa program jelentőségét, mert az kulcsfontosságú lesz a digitális 
egységes piac fejlesztése szempontjából, miközben biztosítja az európai fogyasztók 
biztonságát;

5. megállapítja, hogy a határokon átnyúló infrastruktúra alkotja az egységes piac gerincét, 
segíti az áruk, a szolgáltatások, a vállalkozások és a polgárok határokon átnyúló szabad 
mozgását; üdvözli ezért az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) megreformált 
finanszírozását a közlekedési, digitális és energiahálózatok páneurópai infrastruktúráiba 
irányuló beruházás és azok továbbfejlesztése érdekében; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
közigazgatás korszerűsítésére és a közszolgáltatások digitalizálására irányuló e-
kormányzati programok hozzáadott értéket jelentenek az egységes piac minden 
résztvevője – különösen a polgárok és a vállalkozások – számára, ezért felszólít további 
erőforrások átirányítására az egységes digitális portál hiánytalan kialakítása érdekében, 
amely több tagállamban is késedelmet szenvedhet;

6. támogatja a Bizottságnak a vámellenőrzési eszközök beszerzését támogató pénzügyi 
eszköz és a „Vám” program javítására és megerősítésére irányuló megközelítését; 
emlékeztet azonban arra, hogy a Bizottság és a tagállamok már késedelmet halmoztak fel 
az uniós vámkódex ütemezett végrehajtása terén, és sajnálatát fejezi ki a tagállamok 
pénzügyi és emberi erőforrásainak hiánya miatt; hangsúlyozza a megfelelő innovatív 
finanszírozási megoldások és a korszerű felszerelések fontosságát a vámeljárások 
tekintetében, az uniós vállalkozások magasabb fokú hatékonysága és a fogyasztóvédelem 
észszerűbbé tétele érdekében; üdvözli ezért a 030501 költségvetési sort érintő 
előirányzatok növelését, amely lendületet adhat a vámügyi program végrehajtásában 
tapasztalható késedelmek csökkentéséhez;

7. hangsúlyozza, hogy az európai hozzáadott érték elvének az EU által finanszírozott 
valamennyi beruházás sarokkövét kell jelentenie; rámutat, hogy az uniós finanszírozást 
az eredmények egyszerű mérése helyett mérhető eredményeknek kell kísérniük, amelyek 
lehetővé teszik az egyes uniós programok hatékonyságának összehasonlítását és 
rangsorolását;

8. ismételten hangsúlyozza, hogy a költséghatékonyság és a megfelelő értékelés 
megtakarításokat eredményezhet, amelyek további tevékenységeket finanszírozhatnak;

9. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy – a hatékonyabb költségvetés és az uniós polgárok 
szempontjából jobb ár-érték arány elérése érdekében – teljes mértékben eleget tegyenek 
a Számvevőszék ajánlásainak; hangsúlyozza, hogy a költségvetésnek átláthatónak és 
érthetőnek kell lennie az uniós polgárok számára, és teljesítményalapúnak kell lennie a 
közintézmények hatékonyságának és termelékenységének növelése érdekében;

10. kéri a Bizottságot, hogy támogassa az IMCO bizottság felelősségi körébe tartozó 
kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedésre vonatkozó javaslatokat.



RR\1217280HU.docx 65/119 PE658.989v02-00

HU

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT
BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 3.9.2020

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

39
4
1

A zárószavazáson jelen lévő tagok Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, 
Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, 
Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria 
Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, 
Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin 
Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, 
Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Maria da Graça Carvalho, Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman



PE658.989v02-00 66/119 RR\1217280HU.docx

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN

39 +
EPP Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 

Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion 
Walsmann

S&D Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

RENEW Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

GREENS/EFA Anna Cavazzini, David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

EUL/NGL Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

NI Marco Zullo

4 -
ID Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

1 0
ID Alessandra Basso

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás



RR\1217280HU.docx 67/119 PE658.989v02-00

HU

08.10.2020

VÉLEMÉNY A KÖZLEKEDÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Marian-Jean Marinescu

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

 
A. mivel az uniós közlekedési ágazat alapvető fontosságú az Unió gazdasági, 

társadalmi és környezeti fejlődése és fenntarthatósága, valamint az Unió valamennyi 
régiója –  különösen a peremterületek, a vidéki térségek, a szigetek és a legkülső 
régiók – területi megközelíthetőségének és összekapcsolódásának biztosítása 
szempontjából;

B. mivel a közlekedés kulcsfontosságú lesz a klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósításához, és a közlekedési ágazat e cél eléréséhez való jelentős 
hozzájárulása hatalmas ágazatspecifikus állami és magánszektorbeli pénzügyi 
beruházásokat tesz szükségessé uniós és nemzeti szinten a fenntartható, biztonságos, 
intelligens, interoperábilis és multimodális mobilitásra való átállás felgyorsítása 
érdekében;

C. mivel a közlekedés és az idegenforgalom a közelmúltbeli Covid19-válság által 
legsúlyosabban érintett ágazatok közé tartozik; mivel a válság közepette a 
közlekedés létfontosságúnak bizonyult az uniós lakosság szükséges árukkal, többek 
között orvosi és higiéniai felszerelésekkel való ellátásához; mivel a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazat helyreállítása kulcsfontosságú az uniós belső piac megfelelő 
működéséhez, valamint az összekapcsoltsághoz és a versenyképességhez az 
Unióban, többek között a távoli és gyéren lakott területeken;

D. mivel becslések szerint 2020-ban a bruttó hozzáadott reálérték tekintetében a 
közlekedési ágazat szenvedi el az egyik legnagyobb veszteséget (kb. 20%), és egyes 
közlekedési módok kitettsége különösen nagy, például a légi közlekedésé, amely a 
becslések szerint 60%-os utasveszteséggel kell szembenéznie 2020 egészében; 
mivel a becslések szerint 2020-ban az idegenforgalmi ökoszisztéma szenvedi el a 
legnagyobb sajáttőke-veszteséget (kb. 171 milliárd euró, a teljes ökoszisztéma-
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veszteség 26,4%-a), és a beruházási igények 22%-át teszi ki;

E. mivel alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy az európai polgárok ne váljanak 
a Covid19-válság miatt megnövekedett szállítási költségek áldozatává;

1. némi aggodalommal állapítja meg, hogy a Next Generation EU eszközzel 
kapcsolatos kötelezettségvállalási előirányzat a 2021-es költségvetéshez rendelet 
címzett bevételként 211 milliárd EUR-t tesz ki; ez a rendes uniós költségvetési 
kötelezettségvállalási előirányzatok – amelyekre nem vonatkozik azonos szintű 
parlamenti ellenőrzés – 126%-ának felel meg; 

2. rendkívül sajnálatosnak tartja a Next Generation EU eszköz InvestEU programhoz 
való hozzájárulásának igen jelentős, 30,3 milliárd EUR-ról 5,6 milliárd EUR-ra 
történő, az Európai Tanács júliusi ülésén előirányozott csökkentését a következő 
többéves pénzügyi keretben; következésképpen az InvestEU program 2021. évi éves 
költségvetésének e költségvetési sorban 551 millió euróval történő növelésére 
irányuló tanácsi javaslat meg sem közelíti a Next Generation EU eszközből az 
InvestEU programhoz korábban 2021-re várt 9,645 milliárd EUR összegű 
hozzájárulás drámai elvonását, így az egyértelműen elégtelen; ragaszkodik ahhoz, 
hogy az InvestEU programba építsék be az új stratégiai európai beruházási 
szakpolitikai keretet, amely kulcsfontosságú beruházási lehetőségeket tartalmaz a 
fenntartható és biztonságos közlekedési infrastruktúrák, mobilitási megoldások és 
berendezések, valamint az innovatív technológiák alkalmazása tekintetében, 
hozzájárulva a nagyobb gazdasági, területi és társadalmi kohézióhoz és 
maximalizálva az uniós finanszírozási támogatás hatását és hozzáadott értékét; 
megismétli, hogy az InvestEU programnak kulcsszerepet kell játszania az innovatív, 
digitális és fenntartható turizmust előmozdító műveletek támogatásában;

3. [02 03 01] ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
(CEF) döntő szerepet játszik a közlekedési, energetikai és digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák területeit átfogó fenntartható, biztonságos, multimodális, 
interoperábilis és összekapcsolt nagy teljesítményű transzeurópai hálózat (TEN-T) 
kifejlesztésének előmozdításában, valamint a zöld megállapodás céljainak 
elérésében, előmozdítva az intelligens és fenntartható mobilitást, ezen belül a vasúti 
és belvízi árufuvarozás növelését; elfogadhatatlannak tartja a CEF költségvetésének 
energiaügyi és digitális ágára vonatkozó kötelezettségvállalások drasztikus 
csökkentését, valamint a CEF költségvetésének globális csökkentését az Európai 
Parlament eredeti javaslatához képest; 

különösen elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Tanács júliusi ülése nyomán 
a CEF közlekedési ágának 2021–2027 közötti időszakra szóló kötelezettségvállalási 
előirányzatai még a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret 
előirányzatainál is alacsonyabbak lesznek, és a Tanács álláspontja 227,3 millió EUR 
összegű csökkentést irányoz elő a 2021. évi költségvetési tervezethez képest, ami 
teljes mértékben elégtelen lenne az ágazat szükségleteihez képest; ezért kéri, hogy 
a CEF költségvetése legyen összhangban a többéves pénzügyi keretről szóló európai 



RR\1217280HU.docx 69/119 PE658.989v02-00

HU

parlamenti állásponttal1; emlékeztet arra, hogy a CEF kiadásainak rövid, közép- és 
hosszú távú tervezése során eredményorientált megközelítést kell követni, és 
törekedni kell az uniós hozzáadott értékre, többek között az ágazatok – például a 
közlekedés, az energia, az idegenforgalom és a digitalizáció – közötti szinergiák 
révén;

4. [02 03 01] mélységesen sajnálja a tagállamok által 2020. július 21-én elfogadott 
tanácsi következtetéseket, amelyek a CEF általános keretéből 1 384 millió EUR-t 
előre elkülönítettek a kohéziós országok közötti jelentős, határokon átnyúló, még 
hiányzó vasúti összeköttetések befejezésére; emlékeztet arra, hogy a CEF-
finanszírozás az EU 27 tagállama projektjeinek versenyén alapul, és nem kizárólag 
a kohéziós országoknak szól, ezért nem lehet előre forrásokat hozzárendelni egy 
korlátozott számú tagállam konkrét projektjéhez; felhívja a Parlamentet, hogy 
erősítse meg álláspontját, amely szerint a CEF teljes összegét az EU 27 tagállama 
között kell elosztani;

5. [02 10 01] tudomásul veszi az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége 
(EASA) 2021. évi költségvetésének enyhe növekedését, de sajnálja, hogy a tanácsi 
álláspontban előirányzott összeg nem éri el a költségvetési tervezetre irányuló 
javaslatban előirányzott összeget; megismétli, hogy az EASA az „európai stratégiai 
beruházások” körébe tartozó ügynökség, amely 2018-ban jelentős új alapvető 
feladatokat kapott; emlékeztet az EASA erőteljes teljesítményére és erőforrás-
beruházására a zöld megállapodás (pl. az EASA ökocímkeprogramja) keretében, 
valamint a 2020-as higiéniai válságkezelésre, amelynek eredményeként az ECDC-
vel szoros együttműködésben elkészült a repülésbiztonsági egészségügyi protokoll 
annak érdekében, hogy az EU-n belül és világszerte helyreállítható legyen a légi 
közlekedés biztonságos működése; 

emlékeztet az EASA erőfeszítéseire, nevezetesen az uniós légi közlekedési ágazat 
zöld helyreállítására, ezen belül a légitársaságok flottájának a legmagasabb 
környezetvédelmi tanúsítási követelményeknek megfelelő légi járművekkel való 
megújítására irányuló tevékenységeire; emellett emlékeztet arra is, hogy a légi 
közlekedés és infrastruktúrái (pl. a repülőterek) fontos szerepet játszanak a más 
közlekedési eszközökkel, különösen a vasúttal való interoperabilitás biztosításában, 
valamint arra, hogy a légi közlekedés hozzáadott értéket képvisel a peremrégiókra, 
-területekre és szigetekre irányuló távolsági összeköttetések és szolgáltatások révén; 
ezért kéri az ügynökség 2021. évi költségvetésének 2020-hoz képest 16,45%-kal 
való növelését, továbbá hogy a következő többéves pénzügyi keretben erősítsék meg 
az ezt követő emeléseket az EASA megerősítésének lehetővé tétele érdekében, 
többek között az egységes európai égbolt kezdeményezés fokozatos előmozdítása 
céljából;

6. [02 10 02] megelégedéssel veszi tudomásul az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség (EMSA) 2021. évi költségvetésének jelentős növekedését; kéri, hogy az 
EMSA megerősítése érdekében a következő többéves pénzügyi keretben erősítsék 
meg az ezt követő emeléseket;

1 A 2021–2027 közötti időszakra 2018-as árakon 17,746 milliárd EUR (átlagosan évi 2,542 milliárd EUR).
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7. [02 10 03] sajnálja a közútról a vasútra való tartós átállás megvalósítása és az 
egységes európai vasúti térség létrehozásának elmozdítása terén döntő szerepet 
játszó  Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 2021. évi költségvetésének 
csökkenését; megjegyzi, hogy különösen sajnálatossá teszi ezt a csökkenést, hogy 
2021 a vasút európai éve lesz; ezért kéri az ERA költségvetésének legalább a 2020-
as szinten tartását (27,44 millió EUR), és hogy a költségvetési tervezetben a 
következő évekre tervezett százalékos emeléseket alkalmazzák e határérték felett; 
üdvözli, hogy a Bizottság pályázati felhívást tett közzé a határokon átnyúló éjszakai 
vonatok újjáélesztésére irányuló kísérleti projektre; ösztönzi a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a kényelmes európai éjszakai vonatok újjáélesztését, ezek ugyanis a 
rövid távolságú légi járatok, illetve a nagy távolságú autóutak lehetséges és 
fenntartható alternatíváit jelentik;

8. [05 05 03] sajnálja a Kohéziós Alapból a CEF közlekedésre vonatkozó ágához 
nyújtott hozzájárulás jelentős csökkenését (18,9%-kal kevesebb 
kötelezettségvállalási előirányzat); kéri, hogy a hozzájárulást állítsák vissza a 2020. 
évi szintre annak érdekében, hogy az tükrözze az uniós közlekedéspolitika és 
közlekedési beruházások döntő fontosságú szerepét az Unió területi, társadalmi és 
gazdasági kohéziójának előmozdításában és erősítésében; úgy véli, hogy az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap által finanszírozott 
közlekedési projekteknek kiemelten kell kezelniük a TEN-T törzs- és átfogó 
hálózatainak fejlesztését és megvalósítását;

9. [09 03 01] rávilágít a Méltányos Átállást Támogató Alap keretében a közlekedési 
ágazat számára szükséges beruházások fontosságára az éghajlatsemlegességre való 
méltányos, inkluzív és társadalmilag elfogadható, mindenki számára előnyös 
átállás biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy támogatni kell a munkavállalók 
és a munkakeresők továbbképzését és átképzését a közlekedési ágazatban, a kkv-
kba történő termelékeny és fenntartható beruházásokat, az intelligens és 
fenntartható mobilitásba, valamint a környezetbarát közlekedési infrastruktúrába 
történő beruházásokat; ugyanakkor mély sajnálatát fejezi ki a többéves pénzügyi 
keret és a Next Generation EU tekintetében javasolt – a Tanács által nemrégiben 
elfogadott – csökkentések miatt, amelyek hatással lehetnek a 2021. évi 
költségvetésre;

10. [13 04 01] rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó új javaslata a katonai mobilitásra vonatkozó 
kötelezettségvállalások 75%-os csökkentését irányozza elő a közlekedési pillér 
keretében, amelynek célja, hogy a TEN-T hálózatok egyes részeit a közlekedési 
infrastruktúra kettős felhasználásához igazítsák, mind a polgári, mind a katonai 
mobilitás javítása érdekében; ez a csökkentés lényegében pusztán szimbolikus 
fellépésekre korlátozza az Unió ezen új szakpolitikai célkitűzését; kéri, hogy állítsák 
vissza az eredeti szintet, és a 2021. évi kötelezettségvállalások szintjét ennek 
megfelelően határozzák meg;

11. [új] sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság nem hajlandó az Európai Parlament 
többszöri és rendszeres kérésének megfelelően európai szinten létrehozni egy, a 
fenntartható turizmusra vonatkozó egyedi allokációt és egyedi programot, ezen 
belül elkülöníteni egy 300 millió EUR összegű költségvetést; megismétli, hogy új 
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költségvetési sor létrehozására van szükség egy olyan ágazat figyelembevétele 
érdekében, amely szorosan kapcsolódik a közlekedéshez, amelyet súlyosan érintett 
a Covid19-válság, és amely nagyon fontos az EU gazdasága, versenyképessége, 
foglalkoztatása és társadalmi fejlődése szempontjából;

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

13. megismétli, hogy az európai partnerségek fontos szerepet játszhatnak a közlekedési 
ágazat teljesítményének és biztonságosságának javításában, valamint a 
közlekedésből származó kibocsátások technológiai fejlődésen és szabályokon 
alapuló csökkentésének előmozdításában; rámutat arra, hogy az Európai 
horizonthoz hasonló uniós finanszírozási programok kulcsszerepet játszhatnak az 
uniós országokkal, a magánszektorral, az alapítványokkal és más érdekelt felekkel 
kialakított partnerségek előmozdításában; kéri, hogy az említett célkitűzésekhez 
való hozzájárulás érdekében ezek a kezdeményezések – például a tengerhasznosítási 
ágazatra vonatkozó európai partnerség létrehozása – részesüljenek megfelelő 
finanszírozásban; mély sajnálatát fejezi ki ugyanakkor a többéves pénzügyi keretben 
és a Next Generation EU eszközben az Európai Horizont kutatási program 
tekintetében javasolt – a Tanács által nemrégiben elfogadott – csökkentések miatt, 
amelyek hatással lehetnek a 2021. évi költségvetésre;

14. emlékeztet arra, hogy az infrastrukturális közberuházások különösen ki vannak 
téve a korrupció veszélyének; hangsúlyozza az átlátható és versenyalapú pályázati 
eljárások garantálásának fontosságát az Unió által finanszírozott, nagyszabású 
közlekedési infrastrukturális projektek esetén; 

15. kiemeli, hogy a közlekedés rossz minősége jelentős mértékben hozzájárul a 
beruházások alacsony szintjéhez, a regionális egyenlőtlenségekhez és a befogadás 
terén mutatkozó hiányosságokhoz, amelyek hátrányosan befolyásolják az üzleti 
környezetet, és veszélyeztetik a kohéziós erőfeszítéseket; ezért kitart amellett, hogy 
különösen azokon a területeken van szükség beruházásokra, ahol a közlekedési 
infrastruktúra gyenge lábakon áll; kiemeli, hogy az infrastruktúra alulfejlettsége 
gyakran a gyenge helyi intézményi kapacitásra vezethető vissza, ezért a beruházást 
jelentős uniós technikai segítségnyújtás és felügyelet mellett kell megvalósítani;

16. aggodalommal állapítja meg, hogy hiányoznak a források azon erőfeszítések 
fokozására, amelyek az átfogó hálózat befejezésére irányulnak, amely alapvető 
társadalmi-gazdasági értékkel rendelkezik, elsősorban a peremterületeken, ahol a 
mobilitás javítása az elnéptelenedés és a gazdasági hanyatlás elkerülésének egyik 
kulcsfontosságú tényezője;

17. hangsúlyozza, hogy a közlekedési és idegenforgalmi ágazat fellendítése és 
fejlesztése érdekében észszerűsíteni kell az elkülönített források felhasználását, 
valamint elő kell mozdítani a bürokrácia erőteljes csökkentését a még mindig nem 
teljes európai infrastruktúrahálózat megvalósításához szükséges idő és költségek 
csökkentése érdekében.
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VÉLEMÉNY A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Andżelika Anna Możdżanowska

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. felszólít arra, hogy a 2021-es uniós költségvetés erős és ambiciózus legyen a Covid19-
válság társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése és az Unió fellendülésének 
támogatása, a gazdasági, társadalmi és regionális konvergencia, a kohézió és a 
reziliencia fokozása, a tisztességes, inkluzív és fenntartható növekedés támogatása, 
valamint az alapvető uniós prioritások és célkitűzések – mint például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézió és a regionális fejlesztés, az éghajlat-politika, az európai 
zöld megállapodás, a Párizsi Megállapodás, a „ne okozz jelentős kárt” elv, a szén-
dioxid-semleges gazdaságra való, legkésőbb 2050-ig történő méltányos átállás, a 
fenntartható fejlődési célok, a szociális jogok európai pillére, a digitális átalakulás, az 
innováció, valamint a migrációnak a szolidaritáson, az együttműködésen és a közös 
felelősségen alapuló kezelése – végrehajtásának felgyorsítása érdekében; hangsúlyozza, 
hogy a Covid19-világjárvány számos olyan új és váratlan társadalmi-gazdasági 
kihívással járt, amelyekre az Uniónak és tagállamainak határozott választ kell adniuk, és 
méltányos és hatékony megoldásokat kell kínálniuk mind uniós, mind tagállami szinten;

2 megismétli a 2021. évi költségvetésre vonatkozó álláspontját, amely folyó árakon 192,1 
milliárd EUR kötelezettségvállalási előirányzatot tartalmaz, és megerősíti a szóban 
forgó álláspontban szereplő összegen felüli további jelentős előirányzatok kialakítására 
való felszólítását a Covid19-válság társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése 
érdekében; e tekintetben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság 2021. évi 
költségvetési tervezetre irányuló javaslatából hiányzik az ambíció és a határozottság, 
mivel az a kötelezettségvállalások tekintetében 9,8%-os csökkenést irányoz elő a 2020. 
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évi költségvetéshez képest, és jelentős csökkentéseket tartalmaz az olyan alapvető uniós 
politikák és programok tekintetében, mint a kohézió, a regionális fejlesztés, a 
mezőgazdaság, a kkv-k támogatása, az egészségügy, a kutatás és az innováció; 
hangsúlyozza, hogy ezeket a csökkentéseket nem lehet ellensúlyozni az új generációs 
uniós kiegészítő támogatásokkal, és felszólít a fenti politikák és programok jelentős 
megerősítésére a 2021. évi költségvetésben;

3. emlékeztet arra, hogy a kohézió az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő és hatékony közberuházási politikaként jelentős szerepet fog 
játszani a gazdasági és társadalmi hatások enyhítésében, valamint döntő szerepe lesz a 
Covid19-világjárvány következményeiből való kilábalás folyamatában is; 
hangsúlyozza, hogy a kohézió alapvető fontosságú és a legszélesebb körben elismert 
politika, amely a mai Uniót kialakította, és a szolidaritáson alapul, célja pedig a 
tagállamok között fennmaradó gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az Unión és a régiókon belüli gazdasági, területi és társadalmi 
reziliencia erősítése egy olyan harmonikusabb fejlődés érdekében, amely elősegíti az 
Unió globális versenyképességének megőrzését, továbbá hogy e célok elérése csak 
megfelelő finanszírozás mellett lehetséges; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy 
az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) keretében irányított programok 
és szakpolitikák jelentős támogatást és hozzájárulást nyújtanak a méltányos és inkluzív 
gazdasági növekedést, az európai zöld megállapodást, a beruházásokat és a 
versenyképességet szolgáló fenntartható megoldásokhoz, valamint a polgárok 
biztonságos munka- és életkörülményeihez, többek között az esélyegyenlőséghez, a 
társadalmi igazságossághoz és a megkülönböztetésmentességhez; hangsúlyozza, hogy 
az esb-alapok jelentős szerepet játszanak az energia- és erőforrás-hatékony és 
klímasemleges Unió irányába történő innovatív és intelligens gazdasági átalakulás és 
ökológiai átmenet megvalósításában; hangsúlyozza, hogy az esb-alapok hatásának 
maximalizálása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállami hatóságok minden szinten 
szorosan együttműködjenek egymással és partnerségben a munkáltatókkal, 
szakszervezetekkel, tudományos szakemberekkel, nem kormányzati szervezetekkel és 
más érdekelt felekkel;

4. rámutat, hogy a 2021. évi költségvetés a 2021–2027-es új programozási időszak első 
éve, és hogy annak tükröznie kell az felülvizsgált és újraorientált többéves pénzügyi 
keret elveit és prioritásait, valamint hatékonyan hozzá kell járulnia a Covid19-
világjárvány társadalmi és gazdasági hatásainak tisztességes, inkluzív, fenntartható és 
reziliens módon történő enyhítéséhez, figyelembe véve ugyanakkor a régiók sajátos 
igényeihez igazított azonnali és eredményes végrehajtást biztosító költségvetési 
szabályokat és elveket; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy mielőbb el kell 
fogadni a szükséges szabályozást és az azt követő dokumentumokat;

5 hangsúlyozza, hogy fokozott és célzott sürgősségi intézkedésekre van szükség a 
Covid19-válság által leginkább sújtott polgárok, munkavállalók, önálló vállalkozók és 
ágazatok gyors és hatékony támogatása érdekében, a tagállamok és régiók közötti még 
nagyobb eltérések elkerülése érdekében; felszólít a társadalmi és a nemek közötti 
egyenlőtlenségek, a szegénység és a munkanélküliség elleni küzdelemhez szükséges 
források jelentős növelésére, különös figyelmet fordítva a fiatalokra és a kiszolgáltatott 
csoportokra;



PE658.989v02-00 76/119 RR\1217280HU.docx

HU

6. elismeri, hogy az Európai Tanács megállapodott az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről (Next Generation EU), ami fontos első lépés az Unió méltányos, inkluzív, 
fenntartható és reziliens helyreállítása felé; sajnálja azonban, hogy a végleges 
megállapodásban jelentősen csökkentették a Next Generation EU támogatási 
komponensét, ami súlyosan megzavarta a vissza nem térítendő támogatások és hitelek 
közötti egyensúlyt, és a Horizont Európa, az InvestEU, a vidékfejlesztés (EMVA), a 
REACT-EU és a méltányos átállást biztosító alap (JTF) számára nyújtott kiegészítő 
összegek jelentős csökkentéséhez, az EU4Health, a Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) és a humanitárius segítségnyújtás 
számára nyújtott kiegészítő összegek visszavonásához, valamint a Fizetőképesség-
támogatási Eszköz teljes törléséhez vezetett; hangsúlyozza, hogy ezek a csökkentések 
súlyosan aláássák a helyreállítási erőfeszítéseket;

7. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésben megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatokat kell biztosítani, amelyek figyelembe veszik a 2020 végén fennálló 
kötelezettségvállalások volumenét annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a 2014–
2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret kifizetetlen követeléseinek 
felhalmozódása, és finanszírozható legyen a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó 
kiadások előreütemezése; rámutat, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszak 
késedelmes végrehajtása miatt az esedékes kifizetések nagy részének teljesítésére 2021–
2022 folyamán kerül sor; hangsúlyozza a tagállami előrejelzések pontosságának 
javulását, amelyeket teljes mértékben figyelembe kell venni a 2021. évi 
költségvetésben; ezért hangsúlyozza, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret egészére vonatkozóan hiteles kifizetési tervre van szükség, 
amely elegendő kifizetést ír elő annak első éveiben, lehetővé téve a fel nem használt 
kifizetések átvitelét a következő évekre a többéves pénzügyi keret kifizetési felső 
határait meghaladó speciális eszközök segítségével;

8. ismételten megerősíti, hogy az Unió sajátforrás-rendszerének felülvizsgálata és az új 
saját források kosarának egy jogilag kötelező erejű ütemterv szerinti, 2021. január 1-
jétől kezdődő bevezetése rendkívül fontos a helyreállítás támogatásának megnövekedett 
pénzügyi szükségletei és más uniós prioritások és célkitűzések teljesítése 
szempontjából; sürgeti a tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a saját források 
felső határának emeléséről, és mielőbb fogadják el azokat a jogalkotási javaslatokat, 
amelyek új saját forrásokat hoznak létre;

9. üdvözli a kohéziós politika 2020 márciusában és áprilisában bevezetett megerősített 
rugalmasságát és egyszerűsített programjait – a társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és úgy véli, hogy ezeket a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben is fenn kell tartani olyan 
mechanizmusként, amely a nehéz és kiszámíthatatlan időkben az uniós gazdaság 
védelmét szolgálja – a kohéziós politika alapelveinek és céljainak sérelme nélkül –, 
biztosítva ugyanakkor a forrásokkal való hatékony és eredményes gazdálkodásra és a 
kiadások átláthatóságára vonatkozó szabályok teljes körű tiszteletben tartását;

10. tudomásul veszi az elfogadott helyreállítási intézkedéseket, és üdvözli a már korábban 
jóváhagyott intézkedéseket, mint például az EU Szolidaritási Alapjának a 
közegészségügyi vészhelyzetekre való kiterjesztését, amely 2020-ban közel 800 millió 
EUR-t bocsát rendelkezésre, valamint a koronavírusra való reagálást célzó beruházási 
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kezdeményezést (CRII és CRII+), amelynek célja, hogy 8 milliárd EUR likviditást 
biztosítson az európai közberuházások akár 37 milliárd EUR-s felgyorsításához a 
koronavírus-járvány által súlyosan érintett polgárok, régiók és országok támogatása 
érdekében;

11. tudatában van annak, hogy a 2020. április 17-i jogalkotási állásfoglalás1, amely a 
Covid19-járványra való reagálásként egyedi intézkedéseket hagyott jóvá annak 
érdekében, hogy kivételes rugalmasságot biztosítson az európai strukturális és 
beruházási alapok felhasználása tekintetében, fontos intézkedéseket tartalmazott; 
rámutat, hogy ez a végrehajtás felgyorsítását és ezáltal a kifizetési előirányzatok iránti 
igények növekedését fogja eredményezni, aminek tükröződnie kell a 2021. évi 
költségvetésben; úgy véli, hogy továbbra is alkalmazni kell azokat az egyedi 
intézkedéseket, amelyek figyelemre méltó eredményeket hoztak;

12. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely szerint nem követelik meg a tagállamoktól az 
év elején kifizetett, el nem költött előfinanszírozás visszatérítését, azaz azt a 
rendelkezést, hogy a tagállamoknak nem kell visszafizetniük a Bizottságnak a tervezett 
kiadásokból fennmaradó forrásokat, mivel ez hátrányos következményekkel járna 
kidolgozás alatt álló projektek végrehajtása szempontjából, ugyanakkor elismeri, hogy 
ez pénzügyi hiányt okozhat a 2020. évi költségvetésben (az előfinanszírozás az uniós 
költségvetés címzett bevételének minősül), és következésképpen növelheti a kifizetési 
előirányzatok iránti igényt a 2021. évi költségvetésben; hangsúlyozza, hogy a 2014 és 
2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret kohéziós programjai 
számára elegendő, a hatályos jogalkotási aktusokból eredő 3%-os előfinanszírozást kell 
biztosítani;

13. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nemek közötti egyenlőség dimenzióját 
általánosan érvényesítsék az uniós költségvetésben, beleértve a kohéziós politikát is, 
mivel ez hatékony módja azon szakadék áthidalásának, amellyel a nők a társadalomban, 
így a munkaerőpiacon még mindig szembesülnek; felszólít a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezési eszközök uniós szintű kidolgozására;

14. üdvözli a REACT-EU program létrehozására irányuló javaslatot, amely további 
forrásokat bocsát az ERFA és az ESZA, valamint a FEAD rendelkezésére a Covid19-
világjárvány hatásai elleni küzdelem céljából; felszólít a program gyors végrehajtására 
és arra, hogy 2021-ben a lehető leghamarabb kezdjék meg a kifizetéseket;

15. felhívja a tagállamokat, hogy egyértelműen és határozottan osszák meg egymással a 
válság utáni ambícióikat és elvárásaikat, valamint ismerjék el közös szerepüket egy 
olyan összehangolt uniós megközelítés előkészítésében, amely ebből következően 
hosszú távon fenntartható növekedést és általános jólétet eredményező, magas 
színvonalú és mérhető eredményeket tesz lehetővé;

16. az európai városok közvetlenebb finanszírozására szólít fel, mivel azok a helyreállítás és 
az éghajlathoz kapcsolódó kérdések kezelésének fontos mozgatórugói.

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0050.
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VÉLEMÉNY A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről 
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Petri Sarvamaa

JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
új 3. fejezetének javasolt felülvizsgált felső határában 2021-ben valószínűleg csökkenni 
fognak a közös agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament korábbi, a 
KAP finanszírozásáról szóló állásfoglalásaira, amelyekben kérte, hogy a 2021 és 2027 
közötti időszakban a KAP finanszírozását reálértéken legalább a jelenlegi szinten 
tartsák; rámutat, hogy a Covid19-járvány számos mezőgazdasági ágazatot súlyosan 
érintett, és hogy az esetleges csökkentések a járvány által okozott válság elmélyüléséhez 
vezetnek, kiterjesztve azt más ágazatokra is;

2. sajnálatosnak tartja, hogy a többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatában a Tanács 
csökkenteni kívánja a KAP költségvetését, 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, a 
Covid19 által okozotthoz hasonló az egészségügyi és gazdasági válságok, valamint az 
élelmezésbiztonságot befolyásoló egyéb tényezők tekintetében; emlékeztet arra, hogy a 
KAP költségvetése folyamatosan csökken, és a KAP költségvetésének forrásait más 
fejezetekbe csoportosítják át;

3. egyetért a 2021. évi általános költségvetés tervezetével, és azzal, hogy a KAP új 
reformja csak 2021 után lesz alkalmazandó, ami nem járhat azzal a veszéllyel, hogy 
nem sikerül megvalósítani az európai zöld megállapodást; reményét fejezi ki, hogy míg 
2021-ben a KAP végrehajtása még mindig a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
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szabályokkal összhangban történik, a helyszínen hozott döntések és intézkedések 
pozitívabb változásokat fognak eredményezni, és a valóban fenntartható átmenet útjára 
fognak állni, többek között a mezőgazdasági termelők, az élelmezésbiztonság és az 
uniós mezőgazdaság jövője érdekében;

4. tudomásul veszi az 55 182 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és 54 879,9 millió 
EUR összegű kifizetési előirányzatot a mezőgazdaság területén; aggodalmát fejezi ki az 
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) előirányzatainak jelentős, 7,4%-os 
csökkenése miatt (3231 millió EUR-val kevesebb kötelezettségvállalási és 3215 millió 
EUR-val kevesebb kifizetési előirányzat) a 2020-as pénzügyi év költségvetéséhez 
képest; megjegyzi, hogy a 2020. évi költségvetéshez képest az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) kötelezettségvállalási előirányzatait 15 002,9 millió 
euróra (+ 2,1%) és kifizetési előirányzatait 14 715 millió euróra (+ 12,2%) emelték; 
tudomásul veszi az EMGA-ból az EMVA-ba átcsoportosított 753,9 millió euró nettó 
összeget;

5. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a biztonságos, 
magas színvonalú élelmiszer-ellátás, az éghajlat-politika, a környezetvédelem, valamint 
az igazságos átmeneti mechanizmus és a méltányos átmeneti alap megfelelő 
finanszírozására vonatkozó kötelezettségvállalásait, amelyekből a mezőgazdasági 
ágazatnak jelentős mértékben részesülnie kell az európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; hangsúlyozza, hogy a gazdálkodás fenntarthatóságára vonatkozó, az 
éghajlati és környezetvédelmi célok 2030-ig történő elérését elősegítő követelmények 
szigorítása jelentős beruházásokat tesz szükségessé a mezőgazdasági termelők részéről 
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a termelésnek és a bevételeknek a magasabb 
költségek miatti csökkenése, és hogy ez nem érhető el a KAP megfelelő finanszírozása 
nélkül; 

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a Covid19-válság erőteljesen sújtott számos uniós 
holdingtársaságot, és rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és -ellátás fontosságára; 
hangsúlyozza, hogy javítani kell a legkorszerűbb mezőgazdasági technológiák 
beszerzéséhez szükséges finanszírozáshoz való hozzáférést; emlékeztet arra, hogy az 
élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc fenntarthatósága kiemelten fontos, és 
beruházásokat és támogatást igényel a mezőgazdasági termelők és a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára a vidéki térségekben; hangsúlyozza ezért, hogy 
2021-ben erős EMVA-támogatásra és az új generációs uniós források gyors 
felhasználására van szükség, tekintettel arra, hogy sürgősen előre kell ütemezni az uniós 
kötelezettségvállalásokat az új gazdaságélénkítési eszközből;

7. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék 5/2020. sz. véleménye1 szerint a méltányos 
átmenetet biztosító alap teljesítménye és finanszírozása közötti kapcsolat viszonylag 
gyenge, és jelentős a kockázata annak, hogy a sikertelen átmenet finanszírozására 
ismételten további kiadásokat irányoznak elő; hangsúlyozza, hogy a szükségletek alapos 
elemzése segítené az Unió pénzügyi forrásainak jobb elosztását, és az elérendő 

1 5/2020. sz. vélemény (az EUMSZ 288. cikkének (4) bekezdése és 322. cikke (1) bekezdésének a) pontja 
alapján) a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló 2020. január 14-i és 2020. május 28-i 2020/0006 (COD) bizottsági javaslatról, elérhető a következő 
internetcímen: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_HU.pdf
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célkitűzéseket célozná meg;

8. tudomásul veszi és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2021. évi általános költségvetés-
tervezet nem tünteti fel a különböző eszközök, köztük a KAP hozzájárulását a biológiai 
sokféleség finanszírozásához; megismétli, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
uniós kiadásokat nyomon kell követni a biológiai sokféleségről szóló egyezmény 
szerinti jelentéstételi kötelezettségnek való megfelelés érdekében;

9. úgy véli, hogy a mezőgazdasági termékek promóciójára szánt előirányzatok 
csökkentése (4 millió EUR-val kevesebb, azaz 2,1%-os csökkentés) és a mezőgazdasági 
piacokon végrehajtott intervenciós intézkedésekre, például a magántárolásra és az 
állami intervencióra szánt előirányzatok hiánya (10 millió EUR) nem tükrözi a még 
mindig instabil mezőgazdasági piacok valós helyzetét, valamint a mezőgazdasági 
termékek termelésének és fogyasztásának az egységes piacon és a külső piacokon való 
újraélesztése iránti igényt;

10. az Unió mezőgazdasági ágazatainak és vidéki területeinek helyreállításához való 
hozzájárulás céljából kéri, hogy az EMVA 2022., 2023. és 2024. évi helyreállítási terve 
előirányzatainak egy részét a 2021. évi előlegkifizetések keretében bocsássák 
rendelkezésre;

11. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 2021. évi általános költségvetés-tervezet módosító 
indítvány útján történő felülvizsgálata során felfelé kell kiigazítania a számadatokat 
annak érdekében, hogy kezelni tudja a Covid19-válság által hátrányosan érintett egyes 
kulcsfontosságú uniós mezőgazdasági ágazatokat és vidéki területeket sújtó piaci 
válságokat, és hozzájáruljon azok helyreállításához; rámutat arra, hogy a COVID19-
válság hatásainak leküzdését célzó számos támogató intézkedést egyes tagállamokban 
nem hajtottak végre, és hogy azokat jobban hozzá kell igazítani a különböző 
mezőgazdasági ágazatok sajátos igényeihez;

12. hangsúlyozza, hogy egyes uniós mezőgazdasági támogatásokat elsikkasztottak; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az uniós mezőgazdasági 
támogatásokat a jövőben a jogállamiság tagállami felülvizsgálatához kössék;

13. hangsúlyozza a vidéki térségekben működő mezőgazdasági kisüzemek fontosságát, 
amelyek különös figyelmet és megnövelt pénzügyi forrásokat igényelnek;

14. emlékeztet arra, hogy az uniós költségvetés – a vidékfejlesztés, a Horizont Európa és az 
európai innovációs partnerség (EIP) programjai révén – fontos szerepet játszik az 
élelmiszerek, a mezőgazdaság, valamint a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítése és a 
megújuló biogazdaság terén folytatott kutatás és innováció támogatásában a 
fenntarthatóbb és időtállóbb földhasználatra és a nulla szén-dioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony körforgásos gazdaságra való átállás során;

15. hangsúlyozza, 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, jó minőségű élelmiszerek és a mezőgazdaság 
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innovatív formáinak biztosítása érdekében az Unióban, és emlékeztet arra is, hogy a 
mezőgazdasági termelőknek és más vidéki szereplőknek nyújtott megfelelő tanácsadási 
szolgáltatások fontos szerepet játszanak e célok elérésében;

16. ismételten aggodalmát fejezi ki az Egyesült Királyság Unióból való, megállapodás 
nélküli kilépésének piaci és költségvetési következményei miatt; további források 
elkülönítését kéri piaci és szakpolitikai intézkedésekre annak biztosítása érdekében, 
hogy további piaci zavarok esetén könnyen rendelkezésre álljanak a megfelelő 
eszközök; határozottan ellenzi a KAP előirányzatainak 2021-ben történő váratlan 
csökkentését, amennyiben nem születik megállapodás az Unió és az Egyesült Királyság 
között;

17. emlékeztet arra, hogy a termelőkre vonatkozó valamennyi új fenntarthatósági 
követelményt megfelelően kell finanszírozni és támogatni, mivel a Bizottság úgy véli, 
hogy a KAP megfelelő keret az európai zöld megállapodás vonatkozó célkitűzéseihez 
való hozzájáruláshoz; üdvözli azt a célt, hogy 2021 harmadik negyedévében kijelöljék a 
fenntartható élelmiszer-beszerzés kötelező minimumkritériumainak meghatározására 
szolgáló legjobb megoldásokat, és kéri a fenntarthatósági szempontok jobb 
figyelembevételét;

18. helyteleníti, hogy a Bizottság javaslatában a POSEI program költségvetését 9 millió 
euróval, azaz 3,9%-kal csökkenti annak ellenére, hogy a Bizottság kötelezettséget 
vállalt arra, hogy az Unió legkülső régióinak nyújtott támogatás szintjét fenntartja; 
felszólít legalább a támogatás jelenlegi szintjének fenntartására a 228/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek2 megfelelően; hangsúlyozza a POSEI program 
alapvető fontosságát a legkülső régiókban a mezőgazdasági tevékenység fenntartása, 
valamint az élelmiszer- és mezőgazdasági termékekkel való ellátás szempontjából, 
amihez megfelelő forrásokra van szükség; emlékeztet e régiók földrajzi helyzetükből 
eredő sajátos társadalmi-gazdasági problémáira, különösen távoli fekvésükre, 
szigetjellegükre, kis méretükre, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaikra, amint 
azt az EUMSZ 349. cikke is elismeri;

19. javasolja, hogy biztosítsanak elegendő finanszírozást az új nemesítési technikák 
alkalmazásához, valamint a mezőgazdaság fenntarthatóságának és 
versenyképességének, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának javítását 
célzó fejlesztésekhez és kutatásokhoz;

20. úgy véli, hogy az Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás további 
kihívásokat fog jelenteni számos mezőgazdasági ágazat, különösen a hústermelés 
számára, és emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a mezőgazdasági ágazatban fenn kell 
tartani az egyenlő versenyfeltételeket; rámutat arra, hogy kezelni kell a harmadik felek 
által bevezetett egyéb kereskedelmi megállapodások és tarifális intézkedések által 
okozott lehetséges negatív hatásokat, és felszólít az érintett ágazatok piaci 
intézkedéseihez szükséges költségvetési források biztosítására;

21. emlékeztet arra, hogy az élelmezésbiztonság, valamint az élelmiszerlánc ellenálló 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Unió 
legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 
247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).
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képességének és fenntarthatóságának javításához szükség van a mezőgazdasági 
termelőkbe, szövetkezetekbe és kkv-kba történő beruházásokra, és rámutat arra, hogy a 
Covid19-válság rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság stratégiai szerepet játszik az 
élelmiszerválság elkerülésében azáltal, hogy megfizethető áron biztonságos és jó 
minőségű élelmiszereket biztosít; üdvözli, hogy a gazdaságélénkítési csomag keretében 
a mezőgazdaság az EMVA-n keresztül nyújtott beruházási támogatás 
kedvezményezettjei közé tartozik; kéri, hogy 2021-től a gazdaságélénkítési csomag 
előirányzatait is hajtsák végre; úgy véli továbbá, hogy a mezőgazdaságot és az 
élelmiszerlánc biztonságát nem érinthetik hátrányosan a megterhelő követelmények; 
üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy 2021 negyedik negyedévében az élelmiszer-
ágazatra vonatkozóan vészhelyzeti tervet készít;

22. 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;

23. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék finanszírozásának és 
működésének ambiciózus felülvizsgálata nélkül az Unió nem lesz képes hatékonyan és 
gyorsan reagálni a további piaci zavarokra; ezért megismétli a Parlament arra irányuló 
javaslatát, hogy a KAP-átmenetről szóló rendeletről folytatott tárgyalások részeként 
vizsgálják felül a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék finanszírozását és 
működését;

24. üdvözli, hogy 2018-as árakon évente 450 millió euró válságtartalékot hoztak létre, és 
kitart amellett, hogy az alap felhasználása nem eredményezheti a közvetlen kifizetések 
ennek megfelelő csökkentését a későbbi években;

25. felhívja a figyelmet arra, hogy az ukrajnai orosz katonai beavatkozással kapcsolatos 
szankciók továbbra is indokoltak, annak ellenére, hogy negatív hatást gyakorolnak a 
mezőgazdasági ágazatra; kéri, hogy a költségvetésben legyen elegendő forrás e hatások 
enyhítésére;

26. kéri, hogy az Unión kívülről származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali 
előírások egyezzenek meg az uniós előírásokkal, és emlékeztet arra, hogy a Bizottság a 
„termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű legutóbbi stratégiában hangsúlyozta, hogy az 
importált élelmiszereknek továbbra is meg kell felelniük a vonatkozó uniós 
szabályozásnak és előírásoknak; kéri, hogy az Unió mezőgazdasági termelői kapjanak 
ellentételezést a költségvetésből, amennyiben a termelési előírásokban eltérések 
mutatkoznak;

27. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a biogazdaságot az európai zöld megállapodás 
kezdeményezés háttérbe szorította, és ragaszkodik ahhoz, hogy az Unió biogazdasági 
stratégiáját betartsák, és a finanszírozás elegendő legyen a meghozandó 
intézkedésekhez;

28. felszólít az erdészeti intézkedések – például a fenntartható erdőgazdálkodás – uniós 
költségvetésből történő megfelelő finanszírozására, figyelembe véve az erdőalapú 
értéklánc valamennyi gazdasági, társadalmi és környezeti aspektusát, mint az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem fokozásának kulcsát; elismeri, hogy fenntartható 
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erdőgazdálkodásra van szükség;

29. hangsúlyozza, hogy a széngazdálkodás fontos szerepet játszik az európai zöld 
megállapodásban foglalt célok elérésében; hangsúlyozza a széngazdálkodási 
kezdeményezésekre vonatkozó új kísérleti projektek finanszírozásának fontosságát 
2021-ben;

30. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció a mezőgazdaság korszerűsítésének, 
versenyképesebbé tételének és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának kulcsa; 
felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő költségvetési előirányzatokat a vidéki 
szélessávú hálózatok kiépítésére és javítására; emlékeztet továbbá arra, hogy a 
„termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégiában a Bizottság arra törekedett, hogy 
felgyorsítsa a gyors, szélessávú internet kiépítését a vidéki területeken annak érdekében, 
hogy 2025-ig elérje az 100%-os lefedettségre vonatkozó célkitűzést;

31. emlékeztet a tájékoztató kampányok, a jobb címkézés és oktatás fontosságára, amelyek 
segítik a polgárokat abban, hogy a fenntarthatóbb, az Unióban előállított mezőgazdasági 
termékeket fogyasszák; javasolja az állatjólétre, az egészséges élelmiszerekre és a 
táplálkozásra irányuló programok előmozdítását;

32. megjegyzi, hogy a gazdaságélénkítési csomagban szereplő vidékfejlesztési alapok 
fontos szerepet játszanak a KAP II. pillérének finanszírozásában; sajnálja azonban, 
hogy a támogatás ideiglenes, és csak 2023-ig tart;

33. az állatjóléti politika jobb végrehajtására és megújítására szólít fel annak érdekében, 
hogy konkrét eredmények szülessenek az állatjólét javítása terén; rámutat arra, hogy 
számos tagállam nem tartja be a jelenlegi szabályokat; javasolja, hogy a kötelezettségek 
nyomon követésére és betartatására megfelelő költségvetési forrásokat különítsenek el;

34. ragaszkodik ahhoz, hogy a mezőgazdasági ágazatokat támogató Covid19-
válságintézkedéseknek 2021-ben is folytatódjanak; kéri továbbá, hogy vegyék 
figyelembe a munkaerő mobilitását az uniós mezőgazdaságban tapasztalható esetleges 
hosszú távú munkaerő- és egyéb hiányok kezelése érdekében;

35. aggasztják a Covid19-válság miatti lehetséges áremelések és a fontos 
élelmiszertermékek hiánya; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék 
nyomon a mezőgazdasági termékek áringadozásait, amelyek károsan hatnak a 
gazdálkodók bevételeire és a fogyasztókra, és szükség esetén haladéktalanul tegyenek 
eredményes válaszlépéseket;

36. újólag megerősíti az uniós iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és iskolatejprogram alapvető 
fontosságát az Unióban az egészségtelen étrend miatti elhízás és az alultápláltság 
jelentette kihívások kezelésében; kéri a Bizottságot, hogy csökkentse a rendszerrel 
kapcsolatos bürokráciát, és hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a gyermekek 
egészséges étkezési szokásait, valamint a gyümölcs-, zöldség- és tisztatej-fogyasztást;

37. emlékeztet arra, hogy a Bizottság évi 20 000 millió eurót ajánlott fel a biológiai 
sokféleségre vonatkozó stratégia által előírt lehetséges új fenntarthatósági 
követelmények teljesítésére; kitart amellett, hogy a finanszírozásnak a KAP 
költségvetésén kívülről kell származnia; rámutat arra, hogy e célkitűzések teljesítése 
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nem csökkentheti az élelmezésbiztonságot vagy a vidéki területek megélhetését az 
Unióban; ismételten hangsúlyozza a biológiai sokféleség megőrzésének fontosságát, és 
emlékeztet arra, hogy az nem csak a mezőgazdasági termelők és az erdőtulajdonosok 
felelőssége, hanem az egész társadalomé; hangsúlyozza az önkéntes védelmi 
intézkedések fontosságát.
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VÉLEMÉNY A HALÁSZATI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Pierre Karleskind

JAVASLATOK

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

1. emlékeztet a halászat, az akvakultúra és a tengerügyek gazdasági, társadalmi és 
környezeti vonatkozásaira; kiemeli ezeknek a kék gazdaság fejlődésében játszott 
alapvető szerepét, valamint a part menti területek alakításához és dinamizmusához való 
hozzájárulását;

2. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi uniós költségvetésben megfelelő szintű 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat kell betervezni a közös halászati 
politika finanszírozási igényeinek kielégítése – többek között a maximális fenntartható 
hozam elérése és a kirakodási kötelezettség teljesítése – és az ágazat előtt álló kihívások 
– például a brexit és a generációs megújulás – kezelése érdekében; kijelenti, hogy 
ahhoz, hogy a halászat és az akvakultúra hosszú távon életképes maradjon, nagyobb 
finanszírozásra van szükség ezen ágazatok számára, valamint a tengeri ökoszisztémák 
védelme és helyreállítása érdekében; úgy véli, hogy ezeknek az ágazatoknak olyan 
költségvetésre és szakpolitikákra van szükségük, amelyek segítenek abban, hogy 
hozzájárulhassanak az Unió új célkitűzéseihez, különösen a zöld megállapodásban, az 
új iparstratégiában, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiában, valamint a 2030-ig tartó 
időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiában meghatározottakhoz; azon a 
véleményen van, hogy a halászati ágazat versenyképességének fenntartása együtt kell 
hogy járjon e célkitűzések elérésével, ezért minden javaslatot értékelni kell a halászati 
ágazatra gyakorolt hatása szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy 2021 fordulópontot fog jelenteni a zöld megállapodás 
célkitűzéseinek a halászati ágazatban történő megvalósulása szempontjából, és már 
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maga ez a tény szükségessé teszi az ETHAA számára erre az évre elkülönített 
költségvetés jelentős növelését; emlékeztet arra, hogy a Covid19-válsághoz kapcsolódó 
bizonytalanságok szintén nagyobb finanszírozást tesznek szükségessé; ezért sajnálja, 
hogy az ETHAA 2021. évi költségvetésre vonatkozó bizottsági javaslat és tanácsi 
álláspont nem elég ambiciózus;  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vegyék 
figyelembe mindezen tényezőket és módosítsanak álláspontjukon a költségvetés 
jelentős növelése révén;

2.

4. rendkívül fontosnak tartja a Covid19-világjárvány által okozott gazdasági és társadalmi 
kár helyreállítását, amely járvány súlyosan érintette az egész halászati és akvakultúra-
ágazatot a tengeri eredetű élelmiszerek teljes ellátási láncában, ideértve a 
feldolgozóipart, a kiskereskedelmet és a forgalmazást is; úgy véli, hogy a súlyos 
egészségügyi helyzet és annak következményei szükségessé tesznek egy friss 
„segélycsomagot” a korábbiak kiegészítésére, illetve új, azonnal hozzáférhető 
rendkívüli pénzügyi támogatások bevezetése céljából, tekintve, hogy a világjárvány és 
annak gazdasági és társadalmi hatásai nem fognak eltűnni;

5. emlékeztet arra, hogy a Covid19-világjárvány miatti kijárási korlátozás csúcspontján a 
halászati ágazat, különösen a kisüzemi part menti halászhajók továbbra is fenntartották 
a helyi piacok rendszeres kínálatát, garantálva az uniós polgárok számára az egészséges 
tengeri élelmiszerekhez való hozzáférést, különösen az elszigetelt part menti területeken 
és régiókban, ahol az ellátási láncokat logisztikai korlátok gátolták;

6. üdvözli a Parlament és a Tanács által annak érdekében tett intézkedéseket, hogy 
módosítsák az 508/2014/EU és az 1379/2013/EU rendeletet a Covid19-járvány halászati 
és akvakultúra-ágazatra gyakorolt gazdasági és társadalmi hatásának enyhítésére 
irányuló egyedi intézkedések tekintetében; szükségesnek tartja, hogy a Bizottság valós 
időben értékelje az egészségügyi és gazdasági helyzet alakulását, és adott esetben 
mérlegelje ezen intézkedések 2020. december 31-én túli meghosszabbítását a 
világjárvány elhúzódása esetén; úgy véli, hogy az alapok megfelelő és időben történő 
felhasználásának biztosítása és az azokhoz való hozzáférési nehézségek elkerülése 
érdekében a Bizottságnak létre kell hoznia egy az intézkedések nyomon követésére 
szolgáló rendszert;

7. üdvözli a Bizottságnak a gazdasági válsággal szembeni gyors és ambiciózus válaszát, 
amely abban nyilvánult meg, hogy 2020. május 27-én nagyszabású gazdaságélénkítési 
tervre tett javaslatot; üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy az Európai Tengerügyi, 
Halászati és Akvakultúra-alap (ETHAA) költségvetését az eredeti bizottsági javaslathoz 
képest 530 millió euróval növeljék a 2021–2027 közötti időszakra; hangsúlyozza 
azonban, hogy ez a megnövelt összeg még mindig elmarad a Parlament álláspontjában 
javasolttól; sajnálatát fejezi ki az Európai Tanács 2020. július 21-i álláspontja miatt, 
amely az eredeti bizottsági javaslathoz képest 32 millió euróval csökkenti az ETHAA 
költségvetését a 2021 és 2027 közötti időszakra;
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8. sajnálatosnak tartja az arra utaló aggasztó jeleket, hogy növekszik annak valószínűsége, 
hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság között az átmeneti időszak végéig nem 
jön létre megállapodás, többek között halászati megállapodás sem; hangsúlyozza, hogy 
az EU halászati ágazatának pénzügyi támogatásra van szüksége, hogy egy ilyen 
forgatókönyv esetén szembe tudjon nézni a súlyos társadalmi és gazdasági 
következményekkel; tudomásul veszi az Európai Tanács arra irányuló javaslatát, hogy a 
brexit által legsúlyosabban érintett tagállamok és ágazatok megsegítése érdekében 
hozzanak létre egy, a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalékot; úgy véli, hogy ezen 
alap elegendő részét kell a halászattal kapcsolatos támogatásokra elkülöníteni; úgy véli 
azonban, hogy egy ilyen alap létrehozása semmiképpen nem indokolhatja az ETHAA 
költségvetésének csökkentését;

9. kifogásolja, hogy az ETHAA 2014–2020 közötti végrehajtási szintje az elfogadása után 
hat évvel még mindig túl alacsony, jelenleg csupán 35%-os; kiemeli, hogy ez az 
alacsony arány részben a nemzeti és európai szintű bürokráciával magyarázható;

10. felhívja a Bizottságot, hogy minden szükséges segítséget adjon meg a tagállamoknak az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHAA) lehető legegyszerűbb és 
leghatékonyabb felhasználásához;

11. hangsúlyozza, hogy elegendő pénzügyi forrást kell biztosítani a halászati ágazatban az 
adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez, felhasználásához és megosztásához;

12. hangsúlyozza, hogy a kutatás és fejlesztés fokozása, valamint a halászoknak az új 
szelektív halászeszközökbe való beruházáshoz nyújtott pénzügyi támogatás révén 
növelni kell a szelektívebb halászeszközökbe történő beruházásokat;

13. hangsúlyozza, hogy a költségvetési tervezés során elegendő pénzügyi forrást kell 
elkülöníteni a kisüzemi part menti halászati ágazat számára;

14. hangsúlyozza a halászati tevékenységek ellenőrzésének fontosságát; úgy véli, hogy 
ezeket az ellenőrzéseket továbbra is prioritásként kell kezelni a közös halászati politika 
finanszírozása során, különösen mivel hamarosan elfogadásra kerülnek az EU halászati 
ellenőrzési rendszerének összehangolására és javítására irányuló új szabályok;

15. ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal számára 
kiegészítő finanszírozást és eszközöket kell biztosítani feladatkörei megfelelő ellátása, 
valamint az uniós fenntartható halászati célkitűzések elérése érdekében; ideértve a 
digitalizálást és az új technológiákhoz való alkalmazkodást, valamint a beruházásokat és 
az ellenőrzési és vizsgálati technikák fejlesztését, továbbá a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és az egyes intézményeknek nyújtott támogatást, figyelembe véve a 
halászati ellenőrzésről szóló rendelet jelenleg tárgyalás alatt álló felülvizsgálatát is;

16. úgy véli, hogy értékelni kell az elmúlt években bevezetett, az uniós ügynökségek 
személyzeti létszámának általános csökkentésére irányuló politikát; emlékeztet arra, 
hogy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal költségvetésének végrehajtási aránya 
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meghaladja a 99%-ot;

17. hangsúlyozza, hogy az uniós polgárok állatjóléttel kapcsolatos véleményéről szóló 442. 
sz. tematikus Eurobarométer-jelentés nyomán a következő ETHAA-t az állatjóléti 
normák további javítására kell felhasználni a halászatban és az akvakultúrában;

18. hangsúlyozza, hogy az európai halászati ágazat egyik prioritása a generációs megújulás; 
úgy véli, hogy a tagállamoknak az ETHAA és az európai strukturális alapok 
felhasználásával gondoskodniuk kell olyan intézkedések finanszírozásáról, amelyek 
nagyobb biztonságot és vonzóbb munka- és megélhetési feltételeket kínálnak a 
halászhajókon dolgozók számára, illetve olyan programok bevezetéséről, amelyek 
kifejezett célja, hogy megkönnyítsék a fiatalok halászati szakmákban való 
elhelyezkedését, sokszínűbbé tegyék az ágazatot, és növeljék az alulreprezentált 
csoportok, különösen a nők ezen ágazatba való belépését; e tekintetben hangsúlyozza, 
hogy fontos ösztönözni a nők különféle szakmai kategóriákban való részvételét, illetve 
láthatóbbá tenni őket az általuk jelenleg végzett tevékenységekben;

19. hangsúlyozza, hogy jelentős támogatást kell nyújtani a hátrányos helyzetű part menti 
területek és az európai legkülső régiók számára.
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VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021-es pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről 
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Romeo Franz

JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy az Erasmus+, a Kreatív Európa és az Európai Szolidaritási Testület 
programjai mind az Unió társadalmi kohéziója, mind pedig gazdasági fejlődése 
szempontjából fontosak;  mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság javaslata nem 
követte az e programokra előirányzott költségvetés növelésére tett ígéreteket, nevezetesen 
az Erasmus+ program költségvetésének megháromszorozását vagy az Európai Parlament 
és valamennyi érdekelt fél azon szándékának teljesítését, hogy legalább megduplázza a 
Kreatív Európa program költségvetését; úgy véli, hogy a Bizottság által javasolt 
programok költségvetésének további csökkentésére irányuló tanácsi álláspont 
elfogadhatatlan és különösen felelőtlen lépés, tekintettel a Covid19-válságnak az európai 
kulturális és kreatív szereplőket sújtó, drámai következményeire; úgy véli, hogy a 
Covid19-világjárvány által kiváltott gazdasági válságnak nem szabad negatívan hatnia a 
társadalmi, oktatási és kulturális jellegű beruházásokra;

2. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ szimbolikus és az egyik legsikeresebb uniós program, 
olyan stratégiai beruházással, amely támogatja az oktatási és képzési lehetőségeket, az 
ifjúsági csereprogramokat, valamint a sportot, különösen a fogyatékossággal élők 
számára szerte Európában; segíti az európai integráció, a társadalmi kohézió erősítését és 
az európai összetartozás érzésének megteremtését, valamint az egész életen át tartó, 
határokon átnyúló hálózatok kiépítését; úgy véli, hogy a következő programozási 
időszakban prioritásként kell kezelni a befogadás előmozdítását és a résztvevők számának 
növelését; az Erasmus+ program ezért kulcsfontosságú beruházás az Unió jövője 
szempontjából; továbbra is szilárdan meg van győződve arról, hogy – amint azt a 
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Parlament már jelezte – új bizottsági kezdeményezések csak akkor fogadhatók el, ha a 
Parlament kérésének megfelelően megháromszorozzák a rendelkezésre álló 
költségvetést; emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ program elégtelen finanszírozása 
veszélyezteti a program azon képességét, hogy elérje új célkitűzéseit, és megfeleljen az 
inkluzívabbá és környezetbarátabbá válás kihívásainak;

3. mélységesen sajnálja, hogy a Kreatív Európa programra javasolt tanácsi költségvetés még 
a Bizottság eredeti javaslatánál is alacsonyabb, és messze elmarad a Parlament, valamint 
a kulturális és kreatív ágazatok elvárásaitól; emlékeztet arra, hogy a 2014–2020-as 
többéves pénzügyi kerethez képest meg kell kétszerezni a program költségvetését a 
kulturális és kreatív ágazatok célzott támogatása, valamint a program törekvéseinek és új 
prioritásainak teljes körű finanszírozása érdekében, mivel ezen ágazatok megfelelő 
beruházásokat igényelnek a munkahelyteremtés és a nemzeti rendszereket kiegészítő 
finanszírozás előmozdítása érdekében, miközben végrehajtják az ökológiai átállást; 
emlékeztet arra, hogy a kulturális és kreatív ágazatot sújtotta leginkább a Covid19-
világjárvány, és megfelelő válaszokat és finanszírozást kér a létesítmények világjárvány 
során való, előre nem látható bezárása miatt keletkezett veszteségeik csökkentésére 
irányuló támogatására;

4. az Európai Szolidaritási Testület programját illetően emlékeztet arra, hogy a Bizottság 
javaslatához képest a finanszírozás bármilyen csökkentése kihat a program kínálta 
lehetőségek mértékére; úgy véli, hogy különösen társadalmi és gazdasági bizonytalanság 
idején lehetővé kell tenni a fiatalok számára, hogy aktív szerepet vállaljanak a 
társadalomban, egyéni szinten fejlődjenek és szakmai tapasztalatot szerezzenek; ezért 
ragaszkodik a program megfelelő finanszírozásához;

5. aggódik, hogy a korábbi „Európa a polgárokért” programnak az új Jogok és értékek – a 
Tanács javaslata értelmében jelentősen csökkentett – programba való felvétele ahhoz 
vezethet, hogy a „Polgárok szerepvállalására és részvételére” szánt költségvetés 
jelentősen csökkenjen; ragaszkodik ahhoz, hogy a következő többéves pénzügyi keretben 
legalább 500 millió eurót bocsássanak rendelkezésre a „Polgárok szerepvállalására és 
részvételére”; 

6. megjegyzi, hogy 2010 óta a Bizottság és a Euronews közötti kapcsolatokat az éves 
cselekvési programokon keresztül végrehajtott, egymást követő partnerségi 
keretmegállapodások szabályozzák; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi partnerségi 
keretmegállapodást 2017-ben írták alá négy évre, és hogy a 2016-ban végzett független 
teljesítmény-ellenőrzés szerint „a Euronews jó minőségű, független jelentéseket bocsát 
rendelkezésre az uniós ügyekről”1; felhívja a Bizottságot, hogy a teljes átláthatóság 

1 „A Euronews által finanszírozott intézkedések teljesítményellenőrzése – zárójelentés”, Moore Stephens, 2016. 
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megteremtése érdekében tegyen közzé újabb, rendelkezésére álló dokumentumokat; az 
Európai Számvevőszék közelmúltbeli gyorsvizsgálata fényében alapvető fontosságúnak 
tartja annak feltárását, hogy miként lehetne tovább javítani a multimédiás intézkedések 
irányvonalát a hatékonyság és az elszámoltathatóság tekintetében;

 7. felhívja a Bizottságot, hogy az Erasmus+, a Kreatív Európa és az Európai Szolidaritási 
Testület programjainak különböző ágai és alprogramjai alá tartozó új költségvetési sorok 
létrehozásával járuljon hozzá a források felhasználásának nagyobb átláthatóságához; ismételten 
kéri továbbá a Bizottságot, hogy tegye átláthatóbbá a multimédiás tevékenységek 
költségvetésének felhasználását, nevezetesen az intézkedésekkel összefüggő további 
költségvetési sorok létrehozása révén;
8. újfent kéri a Bizottságot, hogy javítsa külső kommunikációs és információs 

tevékenységeit; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy jobban diverzifikálni kell a 
multimédiás tevékenységekre vonatkozó költségvetési sor keretében támogatott 
tevékenységeket, és új vagy más együttműködési partnerekre kell támaszkodni annak 
érdekében, hogy a polgárok független és átfogó tájékoztatást kapjanak az uniós ügyekről; 
rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság még mindig nem válaszolt a Parlament 
azon kérésére, hogy átfogóan vizsgálják felül a multimédiás intézkedésekre vonatkozó 
költségvetési sort, különös tekintettel a Euronews-zal kötött keretszerződésre;

9. emlékeztet arra, hogy Európa sokszínű kulturális panorámáját súlyosan érintik a 
Covid19-világjárvány megfékezésére irányuló intézkedések, és hogy számos kulturális 
és kreatív iparág és szervezet állami beruházás és támogatás nélkül a tönk szélén áll; 
hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány jelentős hiányosságokat tárt fel oktatási 
rendszereinkben, és hogy összehangolt beruházási tervre van szükség oktatási 
rendszereink fejlesztéséhez; felhívja ezért a Bizottságot, hogy az európai újjáépítési 
program keretében fordítson különös figyelmet mind a kulturális és kreatív ágazatokra, 
mind az oktatási ágazatra;

június 28., 8. o.
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VÉLEMÉNY AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Karlo Ressler

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. sajnálja, hogy a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program” számára javasolt, 
90 600 000 eurós kötelezettségvállalási előirányzatok jóval alacsonyabbak a Parlament 
által eredetileg kértnél, és a 2020-as évhez viszonyítva 9,9%-os csökkenést jelentenek; 
kéri, hogy a Parlament 2019. április 17-én elfogadott első olvasatbeli álláspontjával 
összhangban a kötelezettségvállalási előirányzatokat emeljék 265 000 000 euróra, és 
hozzanak létre egy új költségvetési sort „Az uniós értékek előmozdítása és védelme” 
elnevezéssel (120 022 637 euró kötelezettségvállalási előirányzattal); a Tanáccsal elért 
részleges megállapodással összhangban kéri, hogy a „Daphne” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait emeljék 35 030 020 euróra, és ebből az összegből 
27 340 504 eurót különítsenek el a nemi alapú erőszak elleni küzdelemre „A nők és 
lányok ellen irányuló nemi alapú erőszak és a családon belüli erőszak minden formája 
elleni küzdelem és a megelőzés” alcím létrehozása révén; kéri továbbá, hogy a 
„Polgárok szerepvállalásának és az Unió demokratikus életében való részvételének 
előmozdítása” költségvetési sor kötelezettségvállalási előirányzatait emeljék 
70 604 598 euróra, hogy az „Egyenlőség és jogok előmozdítása” költségvetési sort 
nevezzék át „Az egyenlőség, a jogok és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása” 
költségvetési sorra, és hogy 10 252 689 eurót különítsenek el „A nemek közötti 
egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének előmozdítása” 
céljára egy új alcím létrehozásával;

2. tudomásul veszi a Jogérvényesülés program kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatainak kismértékű növekedését (+ 0,5%); kéri, hogy a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. november 14-i európai 
parlamenti állásfoglalásban foglalt, a Jogérvényesülés program pénzügyi 
keretösszegére vonatkozó parlamenti állásponttal összhangban 2021-ben 
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6 800 000 euróval, összesen 50 500 000 euróra növeljék a program finanszírozását; 
hangsúlyozza, hogy a megfelelő uniós bel- és igazságügyi ügynökségek segítségével 
meg kell erősíteni az igazságügyi együttműködést, az igazságügyi képzést és az 
igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférést;

3. aggasztja a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) kötelezettségvállalási 
előirányzatainak 2020-hoz viszonyított csökkenése, tekintettel a nemzeti menekültügyi 
hatóságokra nehezedő folyamatos nyomásra, a menedékkérők megfelelő fogadásával 
kapcsolatos hiányosságokra és a tagállamok menekültügyi eljárásainak késedelmére; 
felszólít a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatainak 14%-os növelésére, hogy elegendő forrás álljon 
rendelkezésére; 

4. felszólít továbbá külön költségvetési sorok létrehozására a jövőbeli Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap és a jövőbeli Határigazgatási és Vízumeszköz részére, e 
programok minden egyes konkrét célkitűzése megfelelő finanszírozásának biztosítása, 
valamint a pénzügyi források éves elosztása tekintetében az érthetőség és az átláthatóság 
javítása érdekében, megkönnyítve ezáltal a programok végrehajtásának ellenőrzését;

5. mély aggodalmát fejezi amiatt, hogy továbbra is sok menekült veszti életét a Földközi-
tengeren; úgy véli, hogy a kutatási-mentési műveletek tekintetében hosszabb távú 
megközelítésre van szükség, mivel azokat nem lehet kizárólag nem állami szereplőkre 
bízni; úgy véli, hogy a Bizottságnak jogalkotási javaslatot kellene előterjesztenie egy 
kutatási és mentési alap létrehozására a földközi-tengeri KKT-missziók támogatása 
érdekében; ezért új költségvetési sor létrehozását javasolja ezen alap számára az 
életmentés ösztönzése és a tagállamok közötti szolidaritás kifejezése érdekében a KKT-
műveletek végrehajtása során, a nemzetközi joggal és az alapvető jogokkal, többek 
között az élethez való joggal és a visszaküldés tilalmának elvével összhangban; 

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az euró hamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, 
segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) finanszírozásának 
javasolt jelentős csökkentése veszélybe sodorná a program egészének sikerét; úgy véli, 
hogy a 2021. évi finanszírozást 950 000 euróra kell növelni annak biztosítása 
érdekében, hogy a program érdemben hozzá tudjon járulni az euró hamisítása és az 
ahhoz kapcsolódó csalás elleni küzdelemhez;

7. tudomásul veszi a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 
előirányzatainak 11,5%-kal történő növelésére irányuló javaslatot; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy az Europol 2021. évi fejlesztési és operatív tevékenységei a személyzeti 
szabályzat hatálya alá tartozó személyzet létszámának növelése nélkül akadályokba 
ütközhetnek;  emlékeztet arra, hogy az Europolt felkérték, hogy jelenlegi 
megbízatásának keretében készítsen több elemzést és nyújtson fokozottabb operatív 
támogatást, eszközöket és innovációt a tagállamok bűnüldöző hatóságai számára, és 
hogy kérésre a közelmúltban új kezdeményezéseket indított, például az Európai 
Pénzügyi és Gazdasági Bűnügyi Központot és az Innovációs Labort, amelyek további 
finanszírozást igényelnek; hangsúlyozza továbbá, hogy az Europolnak alkalmazkodnia 
kell az utóbbi években megnövekedett új tevékenységekhez és a Covid19-járvány 
idején a bűnözésben bekövetkezett változásokhoz; úgy ítéli meg, hogy az Europol 
megbízatását 2021-ben megbízatásának közelgő felülvizsgálatával tovább kell bővíteni, 
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de hangsúlyozza, hogy a kiegészítő finanszírozásra vonatkozó döntést csak a jogalkotási 
folyamat végén lehet meghozni; ezért úgy véli, hogy kérésének megfelelően 
184 900 000 eurót kell az Europol rendelkezésére bocsátani; kéri, hogy az Europol 
létszámterve további 63 álláshellyel egészüljön ki;

8. tudomásul veszi az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak kismértékű, 3%-os növekedését; 
kéri a finanszírozás további növelését 10 400 000 euróról 16 264 976 euróra, valamint 
további 21 álláshely létrehozását a CEPOL létszámtervében; úgy véli, hogy a kiegészítő 
forrásoknak lehetővé kell tenniük a CEPOL számára, hogy megerősítse a 
sokszínűséggel kapcsolatos képzéstés lépést tartson a tagállamok igényeivel;

9. úgy véli, hogy a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 
számára javasolt kismértékű növelés (+ 1,8%) nem lesz elegendő a személyzeti 
szabályzatból és bérleti szerződéseiből eredő jogi kötelezettségei teljesítéséhez; 
hangsúlyozza továbbá, hogy további finanszírozást kell biztosítani az EMCDDA 
számára ahhoz, hogy teljes mértékben ki tudja aknázni működési kapacitását, és 
hatékonyan tudjon reagálni a kábítószer-jelenség legújabb fejleményeire, többek között 
a Covid19-járvány kapcsán; kiemeli, hogy az értékesített kábítószerek értéke Európában 
évente 30 milliárd euróra becsülhető; kéri ezért, hogy az EMCDDA költségvetését 
emeljék 18 100 000 euróra; 

10. úgy véli, hogy az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége 
(Eurojust) előirányzatainak javasolt növelése nem elégséges az ügynökség előtt álló, az 
ügyek folyamatosan növekvő számával kapcsolatos kihívások fényében;  kéri, hogy az 
Eurojust kapjon 21 további álláshelyet, és költségvetését ennek megfelelően emeljék 
44 068 531 euróra; 

11. tudomásul veszi az Európai Ügyészség (EPPO) azon becslését, hogy működésének első 
évében 4300 ügynek megfelelő információt fog feldolgozni, és ennek nyomán legalább 
2000 bűnügyi nyomozást fog indítani; arra számít, hogy a munkateher az elkövetkező 
években tovább fog nőni, és 2027-ben akár 3700 saját bűnügyi nyomozásra is 
kiterjedhet, részben az Unió pénzügyi érdekeit érintő, a következő többéves pénzügyi 
keretben és a gazdaságélénkítési tervben az uniós finanszírozás általános növekedése 
nyomán várható csalások megnövekedett kockázata miatt; emlékeztet arra, hogy az 
Európai Ügyészség olyan ügyészség, amely kötelező hatáskörökkel rendelkezik; mély 
aggodalmát fejezi ki az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetésének tervezetében javasolt alacsony finanszírozási szint és az Európai 
Ügyészség kérésének csupán felét kitevő személyzet miatt; úgy véli, hogy ez a javaslat 
negatívan befolyásolná az új testület azon képességét, hogy megkezdje tevékenységét 
és teljesítse megbízatását; hangsúlyozza, hogy jelentősen, 55 500 000 euróra kell 
növelni a finanszírozást annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség eleget tehessen 
azon jogi kötelezettségének, hogy nagy mennyiségű dokumentumot fordíttat le a 
bíráknak nemzeti szinten, továbbá annak érdekében, hogy fedezni tudja a toborzással és 
a személyzettel kapcsolatos költségeket, és kéri, hogy biztosítsák számára a kért 140 
delegált európai ügyészt és 219 alkalmazottat;

12. sajnálja, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) költségvetését 0,4%-
kal csökkentették; sürgeti, hogy az FRA kötelezettségvállalási és kifizetési 
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előirányzatait emeljék 24 679 000 euróra annak érdekében, hogy az FRA továbbra is 
olyan minőségi munkát végezhessen, amely hasznosnak bizonyult az uniós 
döntéshozatal szempontjából; úgy véli, hogy támogatni kell az FRA-t az alapvető jogok 
nyomon követésére irányuló további erőfeszítéseiben a Covid19-válság során, különös 
tekintettel a 2021-es esetleges második hullámra; kéri, hogy az FRA létszámtervét 
egészítsék ki 4 álláshellyel; kiemeli, hogy megfelelő pénzügyi és személyzeti források 
nélkül az FRA esetleg nem lesz képes olyan projekteket végrehajtani, amelyek 
megfelelnek az azonosított szükségleteknek és megfelelően nyomon követik az alapvető 
jogokat az Unióban, hozzájárulva a megkülönböztetés és a rasszizmus elleni 
küzdelemhez, megvédve az alapvető jogokat, többek között az Unió külső határain, 
valamint támogatva az igazságszolgáltatást és az áldozatok jogait;

13. hangsúlyozza az integrált határigazgatás fontosságát a schengeni térség működésének 
és további integrációjának biztosítása szempontjából; kiemeli a Covid19-járvány 
negatív hatását ezen a területen; kiemeli az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
(Frontex) által az európai integrált határigazgatás koordinálásában és kifejlesztésében 
betöltött szerepet; megjegyzi, hogy a Frontex 2021-re javasolt finanszírozási szintje 
nem éri el az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatban1 szereplő pénzügyi kimutatásban szereplő 
összeget, ami veszélyezteti a Frontex azon képességét, hogy 2024-ig 10 000 határőrből 
és parti őrből álló európai készenléti alakulatot hozzon létre; hangsúlyozza, hogy bár a 
Frontex költségvetése az elmúlt években már jelentősen nőtt, továbbra is szükség van 
rendkívüli forrásokra; felszólít költségvetése 804 268 491 euróra történő növelésére 
2021-re annak érdekében, hogy az ügynökség felépíthesse és kiképezhesse készenléti 
alakulatát, valamint saját eszközöket vásárolhasson, ezáltal lehetővé téve a sikeres és 
időben történő bevetéseket és tagállamok operatív támogatását a külső határokon; 
hangsúlyozza, hogy ez a feladat megköveteli az alapvető jogok tiszteletben tartását, és 
javasolja, hogy a kiegészítő forrásokat használják fel a Frontex alapvető jogokkal 
foglalkozó megfigyelőinek megerősítésére és a tengeri életmentésre is;

14. üdvözli az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatainak 16,5%-os javasolt növelését, azonban sajnálja, hogy a 
létszámtervben szereplő álláshelyek száma nem növekszik ennek megfelelően; ezért 
kéri, hogy az EASO létszámtervét további 50 álláshellyel egészítsék ki; hangsúlyozza, 
hogy további személyzetre lesz szükség, ha elfogadják az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségéről szóló új rendeletet; emlékeztet arra, hogy az EASO operatív 
tevékenységei az elmúlt években jelentősen növekedtek a migrációs nyomás kezelése, 
illetve a tagállamoknak a menedékkérők fogadásához és a menekültügyi eljárásoknak 
különösen az uniós külső határain található fogadóállomásokon történő feldolgozásához 
biztosított segítségnyújtás miatt; hangsúlyozza, hogy az EASO-t több új misszióval is 
megbízták a menedékkérelmek elbírálása és a menedékkérők EU-n belüli áthelyezése 
területén; kiemeli, hogy a további személyzet megerősítené a helyszíni műveleteket, a 
képzések, a tájékoztatás és az elemzés, a gyakorlati eszközök, az irányítási 
tevékenységek és az adminisztratív funkciók fejlesztését és megvalósítását, miközben 
az uniós migrációs és menekültügyi rendszerekre nehezedő nyomás az ügyek jelentős 
száma miatt továbbra is nagy;

1 COM(2018)0631.
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15. tudomásul veszi a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség 
Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós 
Ügynökség (eu-LISA) kötelezettségvállalási előirányzatainak 5%-os csökkenését és 
kifizetési előirányzatainak 12%-os növekedését; kiemeli, hogy az eu-LISA fontos 
szerepet tölt be a határregisztrációs rendszer, az ETIAS és az ECRIS-TCN 
létrehozásában, az Eurodac, a VIS és a SIS irányításában és felügyeletében, valamint az 
informatikai rendszerek interoperábilissá tételében annak biztosítása érdekében, hogy a 
határigazgatás és a bűnüldöző hatóságok gyorsabban kapjanak minőségi adatokat; kéri, 
hogy az eu-LISA kérésének megfelelően a személyzetet további 14 taggal bővítsék ki 
az információs hálózatok és adatbázisok biztosításának, az ügynökség működési 
helyszínei kibővítésének és az igazgatótanács tevékenységeinek támogatása érdekében;

16. emlékeztet arra, hogy a független és minőségi oknyomozó újságírás a jó minőségű, 
tényeken alapuló információk rendelkezésre bocsátása, a félretájékoztatás elleni 
küzdelem, a polgárok figyelmének felhívása, valamint a törvénysértések és 
bűncselekmények feltárása révén a jól működő demokrácia alapvető eleme; 
hangsúlyozza, hogy az újságírás Unió-szerte jelentős kihívásokkal néz szembe, különös 
tekintettel a pénzügyi források hiányára, ami veszélyezteti függetlenségüket és 
túlélésüket; új előkészítő intézkedésre szólít fel, amely a 2018-as IJ4EU sikeres kísérleti 
projektre épül, és szükséghelyzeti támogatási alapot hoz létre, hogy Unió-szerte segítse 
az újságírók védelmét és támogassa a minőségi független újságírói tartalmak 
közérdekből történő előállítását, ezáltal biztosítva a közvélemény független médiába 
vetett folyamatos bizalmát;
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VÉLEMÉNY AZ ALKOTMÁNYÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021.évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről – valamennyi 
szakasz
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Antonio Tajani

JAVASLATOK

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

1. sajnálatosnak tartja, hogy az európai bizottsági javaslat kommunikációra vonatkozó 
költségvetési tételei nem tesznek külön említést az Európa jövőjéről szóló 
konferenciáról; úgy véli, hogy megfelelő összegű célzott költségvetést kell rendelni az 
Európa jövőjéről szóló konferencia mellé, amely összhangban van az Európai Parlament 
Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó álláspontjában1 megfogalmazott 
célokkal;

2. szorgalmazza „A polgárok szerepvállalásának és az Unió demokratikus életében való 
részvételének előmozdítása” költségvetési tétel előirányzatainak jelentős emelését, 
összhangban a „Jogok és értékek program” létrehozásáról szóló bizottsági javaslatra 
vonatkozó parlamenti módosításokkal2;

3. üdvözli a kötelezettségvállalási előirányzatok 12%-os és a kifizetési előirányzatok 5%-
os javasolt növelését a 2020. évi költségvetéshez képest a „Végrehajtási és szervezeti 
kommunikációs szolgáltatások” tekintetében; további növelést javasol annak érdekében, 
hogy az Európai Bizottság aktívan meg tudja valósítani az Európa jövőjéről szóló 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_HU.html és 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_HU.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_HU.html
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közleményében foglaltakat, és hogy fokozni tudja az idegen beavatkozások és a 
félretájékoztatás elleni küzdelmet;

4. javasolja a „Bizottsági képviseletek” tétel növelését az uniós ügyekről folytatott 
nyilvános vita előmozdítása, a félretájékoztatás elleni küzdelem, a polgárok tevőleges 
bevonása és az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében végzett tevékenységek 
finanszírozásához szükséges további források biztosítása céljából; úgy véli, hogy a 
Parlamentnek e célból megfelelő forrásokat kell biztosítania kapcsolattartó irodái 
számára;

5. üdvözli a kötelezettségvállalási előirányzatok 35%-os és a kifizetési előirányzatok 24%-
os javasolt növelését a „Polgárok számára nyújtott kommunikációs szolgáltatások” 
tekintetében; további növelést javasol az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében 
szükséges kommunikációs intézkedések nagyságrendjére való tekintettel; felkéri a 
Bizottságot, hogy terjessze elő a szükséges javaslatokat, amennyiben további 
előirányzatokra van szükség;

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a fenti költségvetési emeléseknek konkrét eredmények 
megszületését és a polgároknak nyújtott minőségi kommunikációt kell szolgálniuk; 
javasolja, hogy annak biztosítására, hogy a fent említett költségvetési sorok e célok 
teljesülését szolgálják, hozzák nyilvánosságra a források felhasználására és azok 
hatására vonatkozó rendszeres felülvizsgálatokat.
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VÉLEMÉNY A NŐJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021-es pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről 
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Robert Biedroń

JAVASLATOK

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

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke értelmében az Unió 
tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, 
valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására, kialakítva a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésének elvét; mivel a 2021-es költségvetési eljárás – 
amely a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret első eleme – lehetőséget kínál arra, 
hogy a nemek közötti egyenlőség szempontjából történő költségvetés-tervezés révén a 
nemek közötti egyenlőség szempontját jobban integrálják a költségvetési eljárásba; 
különösen a Covid19-válságnak a nők jogaira gyakorolt sokféle nemi szempontú hatásai 
fényében, mint például a nemi alapú erőszak fokozódása a kijárási korlátozás során, a 
munkaerőpiacról való lemorzsolódás nagyobb kockázata a gondozási feladatok 
megnövekedett terhei miatt, a kijárási korlátozás által érintett ágazatokban – többek 
között az informális gazdaságban és a bizonytalanabb munkakörülményekkel 
rendelkező ágazatokban – foglalkoztatott nők nagyobb aránya;

1. hangsúlyozza, hogy a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” program az egyetlen 
olyan uniós program, amely a nemek közötti egyenlőségre, többek között a nemi alapú 
erőszak megelőzésére és az ellene való küzdelemre irányuló célzott intézkedéseket 
tartalmaz; határozottan megismétli azt a kérését, hogy – különösen a Covid19-válság 
során a nők elleni erőszak fokozódására tekintettel – növeljék a nemi alapú erőszak 
elleni küzdelemhez szükséges erőforrásokat és alakítsanak ki külön költségvetési sort 
erre a célra, valamint hogy a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” program Daphne 
és Értékek ága keretében növeljék a nemek közötti egyenlőség és a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésének alcélja és az érintett szervezetek finanszírozását; 
megismétli arra irányuló felhívását, hogy – a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés bevált gyakorlataként – külön költségvetési sort 
illesszenek be a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó valamennyi célzott 
intézkedésre, azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a nemek közötti egyenlőségre fordított 
kiadások nyomon követését;
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2. hangsúlyozza, hogy a nők munkaerő-piaci részvételének megkönnyítése érdekében 
jelentősen növelni kell az ESZA+ forrásait a munkaerő-piaci integráció és a megfelelő 
képzés lehetővé tétele érdekében, mivel a Covid19-válság aránytalanul érintette a nők 
foglalkoztatását, különösen azokét, akik az informális gazdaságban dolgoznak – 
közülük sokan azért nem képesek formális munkát vállalni, mivel gyermekgondozási 
feladatokat látnak el –, akik bizonytalan munkakörülmények között, részmunkaidőben 
foglalkoztatnak, illetve akik a válságban súlyosan érintett és erősen elnőiesedett 
ágazatokban, például az egészségügyben, a kiskereskedelemben és a gondozási 
struktúrákban és szolgáltatásokban, a gyermek- és idősgondozásban, valamint a hosszú 
távú és szociális gondozásban dolgoznak;

3. hangsúlyozza, hogy fontolóra kell venni a nők vállalkozásokban vállalt szerepének 
növelését célzó források növelését, valamint a nők által irányított kkv-k támogatását, 
célzott programokon keresztül biztosítva számukra a hitelekhez és a finanszírozáshoz 
való hozzáférést;

4. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezeljék a nők oktatásban, képzésben és 
foglalkoztatásban való alulreprezentáltságát a digitális gazdaság, az IKT, valamint a 
tudomány, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (STEM) ágazataiban, 
különösen olyan célzott fellépések révén, amelyek célja a lányok tájékoztatása és 
ösztönzése a STEM-ágazatok megismerésére – az ilyen területen folytatott 
tanulmányokra és ilyen pályák választására motiválva őket –, valamint célzott 
előirányzatok elkülönítésére a nemek közötti digitális szakadék megszüntetése 
érdekében, olyan javaslatok kidolgozása révén, amelyek növelik a nők digitális 
készségét, digitális jártasságát és az egyenlő versenyfeltételek elérésének esélyeit, 
továbbá segítik a nőket a Covid-válságot követő új munkakörülményekhez való 
alkalmazkodásban és előmozdítják fokozott részvételüket a gazdaságban;

5. kéri a „Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom” klaszter előirányzatainak növelését 
annak érdekében, hogy jobban integrálják a nemi dimenziót az egyes programokba, 
valamint hogy támogassák és előmozdítsák a nemi szempontú tanulmányokat és 
kutatást az Unióban;

6. 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; felhívja a tagállamokat, hogy védjék meg a szexuális és 
reproduktív egészséget és jogokat, különösen a reproduktív egészségügyi programok és 
szolgáltatások – többek között az alapvető önkéntes családtervezési ellátás és 
gyógyszerek, valamint az anyák és az újszülöttek egészsége – biztosításán keresztül; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy különítsenek el további forrásokat az EU 
az egészségügyért” program számára, különösen a hozzáférhető és biztonságos 
szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos szolgáltatások folyamatos 
és időben történő biztosítása, valamint a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos 
egészségügyi kérdések kezelésére és a nemi alapú erőszak áldozatainak támogatására 
irányuló fellépések támogatása érdekében; külön felhívja a figyelmet a vidéki, gyéren 
lakott és a legkevésbé megközelíthető területeken élő nőkre, akiknek az ilyen 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése gyakran korlátozottabb;

7. megismétli, hogy az uniós költségvetésnek aktívabb szerepet kell játszania az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak elérésére irányuló törekvésekben; ezért szorgalmazza, 
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hogy a költségvetést használják fel olyan intézkedések és projektek támogatására, 
melyek célja a nőket és gyermekeket sújtó szegénység felszámolása, a munkaerőpiaci 
integráció kiszélesítésének és javításának előmozdítása, a nők és férfiak közötti bér- és 
foglalkoztatási egyenlőtlenségek megszüntetése, az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés és maga az ellátás javítása, valamint a nők, gyermekek és fiatalok elleni 
erőszakkal szembeni küzdelem;

8. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy további előirányzatokat 
különítsenek el a nőjogi szervezetek számára, különösen azok számára, amelyek a 
szexuális és reproduktív egészség és jogok előmozdításán és az LMBTI+ jogokon 
dolgoznak; megismétli követelését, hogy egy mechanizmusra van szükség, amely 
megvédi az Unió költségvetését a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén; hangsúlyozza, hogy a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret Parlament általi jóváhagyását az Unió 
értékeinek tiszteletben tartásától kell függővé tenni, és készen áll arra, hogy amennyiben 
nem születik politikai megállapodás egy ilyen mechanizmusról, ne adja egyetértését a 
többéves pénzügyi kerethez;

9. újólag megerősíti a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének és az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének fontos szerepét, és kéri költségvetésük növelését munkaerő-
felvételi és kutatási képességeik javítása érdekében; emlékeztet, hogy a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézete fontos szerepet játszik abban, hogy megértsük az Unión 
belüli nemi egyenlőtlenségek mértékét és okait; ezért felszólít „A 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elősegítése” fejezet költségvetési 
előirányzatainak növelésére.
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A 2020. SZEPTEMBER 22-I HÁROMOLDALÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYEZTETÉSEN 
ELFOGADOTT EGYÜTTES NYILATKOZAT

A költségvetési eljárásra vonatkozó indikatív határidők és az egyeztetőbizottság 2020. 
évi működésére alkalmazandó szabályok

A. A költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a 

hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság közötti intézményközi megállapodás mellékletének A. részével összhangban az 

Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2021. évi költségvetési eljárást érintően az 

alábbi legfontosabb határidőkről állapodik meg:

1. A Covid19-világjárvány által okozott kivételes körülmények miatt nem került 

megrendezésre a tavaszi háromoldalú egyeztetés. Ehelyett e nyilatkozat egy korábbi 

változatát hagyták jóvá a három intézmény közötti levélváltás útján, az egyes 

intézmények belső eljárásaival összhangban. A 2021–27-es időszakra szóló többéves 

pénzügyi keretről szóló tárgyalásokkal való kapcsolat miatt a 2021. évi éves költségvetési 

naptárt ki kell igazítani.

2. A Bizottság 2020. június 24-én benyújtotta a 2021-re tervezett bevételekre és kiadásokra 

vonatkozó kimutatást.

3. Szeptember 22-én a kifizetésekről szóló háromoldalú egyeztetésre és intézményközi 

ülésre kerül sor.

4. A Tanács a Szerződés követelményeinek megfelelően elfogadja álláspontját, és október 

1-jén továbbítja azt az Európai Parlamentnek.

5. Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága a 42. hét végéig (október közepéig) 

szavazni fog a tanácsi álláspont módosításairól.

6. Október 29-én a kifizetésekről szóló háromoldalú egyeztetésre és intézményközi ülésre 

kerül sor.

7. Az Európai Parlament plenáris ülése a 46. héten szavaz az olvasatáról. 

8. Az egyeztetési időszak november 17-én kezdődik. Az EUMSZ 314. cikke (4) 

bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban, az egyeztetési időszak 

2020. december 7-én zárul.
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9. Az egyeztetőbizottság november 19-én tartandó ülésének az Európai Parlament, 

december 3-i ülésének pedig a Tanács ad helyet, és szükség esetén további ülések is 

tarthatók; az egyeztetőbizottság üléseit háromoldalú egyeztetés(ek) keretében kell 

előkészíteni. Az első háromoldalú egyeztetés tervezett időpontja november 19. A 21 

napos egyeztetési időszak alatt további háromoldalú egyeztető ülések hívhatók össze.

B. Az egyeztetőbizottság működésére vonatkozó szabályokat a fent említett intézményközi 

megállapodás mellékletének E. része tartalmazza.
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