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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE

az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedések 
megállapításáról és a 608/2014/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
tanácsi rendelet tervezetéről
(10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás – egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendelet tervezetére (10045/2020),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 311. cikke 
negyedik bekezdésével és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. 
cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0024/2021),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források 
bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi 
megállapodásra1,

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről, és a 2014/335/EU, Euratom 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december14-i (EU, Euratom) 
2020/2053 tanácsi határozatra2, és különösen annak 10. cikkére,

– tekintettel a következő többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. március 14-i 
állásfoglalásaira: azaz a Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló álláspontjának előkészítéséről3 és az európai uniós saját források 
rendszerének reformjáról4 szóló állásfoglalásokra,

– tekintettel a 2021–2027. évi többéves pénzügyi keretről és saját forrásokról szóló, 2018. 
május 30-i állásfoglalására5,

– tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – a Parlament 
megállapodás érdekében elfoglalt álláspontjáról szóló, 2018. november 14-i időközi 

1 Intézményközi megállapodás (2020. december 16.) az Európai Parlament, az Európai 
Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a 
költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére 
irányuló ütemtervről (HL L 433 I., 2020.12.22., 28. o.)

2 HL L 424., 2020.12.15., 1. o.
3 HL C 162., 2019.5.10., 51. o.
4 HL C 162., 2019.5.10., 71. o.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0226.
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jelentésére6,

– tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a 
saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című, 2019. október 10-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel a Bizottság és a Tanács „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret és a saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című, 2019. 
október 10-i nyilatkozataira,

– tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről 
szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására8,

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra 
irányuló tervezetről szóló, 2020. szeptember 16-i jogalkotási állásfoglalására9, 

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság ajánlására (A9-0047/2021),

1. egyetért a tanácsi rendelet tervezetével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220.
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INDOKOLÁS

A saját források rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedéseket megállapító rendelet 
(IMSOR) a Bizottság által 2018 májusában előterjesztett jogalkotási csomag részét képezi. A 
2018-ban benyújtott IMSOR általános és technikai jellegű rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 
a saját források valamennyi kategóriájára alkalmazandók, és amelyek vonatkozásában előnyös 
lenne, ha az Európai Parlamentet jobban bevonnák a jogalkotási folyamatba, a Szerződés 311. 
cikkének negyedik bekezdése szellemében, amely előírja, hogy bizonyos végrehajtási 
szabályokról egyetértési eljárás keretében hozható döntés. 

A Tanács jelentős változtatásokat hajtott végre a bizottsági javaslaton. Az IMSOR-ba 
beépítendő rendelkezéseket a saját forrásokról szóló, a Tanács által 2020 decemberében 
elfogadott határozat 10. cikke sorolja fel. Különösen a 10. cikk már nem tartalmaz 
rendelkezéseket az európai kibocsátáskereskedelmi rendszeren (ETS) és a közös összevont 
társaságiadó-alapon (KÖTA) alapuló új saját forrásokra vonatkozóan, mivel a saját források e 
kategóriáit nem foglalták bele a 2020. decemberi tanácsi határozatba. Ezenkívül a Tanács nem 
tartott meg az IMSOR-ban semmilyen rendelkezést az „alkalmazandó lehívási kulcsok” 
meghatározásával kapcsolatban. Ezeket így teljes egészében magában a saját forrásokról szóló 
határozatban kell meghatározni.

Az Európai Parlament számára benyújtott tanácsi rendelet tervezete rendelkezéseket tartalmaz 
az éves egyenleg (általában többlet) meghatározására és kiszámítására, valamint a nemzeti 
hatóságokra vonatkozó ellenőrzési, felügyeleti és jelentéstételi követelményekre vonatkozóan. 
Ezek a tervezet fontos elemei. A saját forrásokról szóló, 2020. szeptemberi európai parlamenti 
jogalkotási véleményben foglaltaknak megfelelően azonban a társelőadók szerint jobb lenne, 
ha az IMSOR érdemibb rendelkezéseket tartalmazna az EUMSZ 311. cikkének negyedik 
bekezdése szellemében.

Mindazonáltal a társelőadók azt javasolják a Parlamentnek, hogy adja egyetértését a 
végrehajtási rendelethez annak érdekében, hogy az új sajátforrás-csomag valamennyi elemét 
gyorsan és zökkenőmentesen hatályba lehessen léptetni és visszamenőleges hatállyal 
alkalmazni, amint a saját forrásokról szóló határozat ratifikációs eljárása lezárul. Mindenekelőtt 
a nem újrafeldolgozott műanyagcsomagoláson alapuló új saját forrás végrehajtását nem szabad 
tovább késleltetni.

A társelőadók várakozással tekintenek az új intézményközi megállapodás keretében az új saját 
források bevezetésére vonatkozó ütemterv révén megvalósuló együttműködés elé. Felkérik a 
Bizottságot, hogy az intézményközi megállapodásban foglaltaknak megfelelően nyújtson be 
jogalkotási javaslatokat a digitális illetéken, a felülvizsgált kibocsátáskereskedelmi rendszeren 
és az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmuson alapuló új 
saját forrásokra vonatkozóan, továbbá használja ki az alkalmat a végrehajtási és rendelkezésre 
bocsátási szabályok felülvizsgálatára is. A Bizottságnak mérlegelnie kell, hogy az egyetértési 
eljárás keretében jelentősebb és átfogóbb rendelkezéscsomagot foglaljanak bele e rendeletbe, 
és a Tanácsnak nyitottnak kell lennie erre a javaslatra.

Az Európai Parlament szorosabb bevonása a saját források végrehajtásába javíthatná az 
átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, és így megfelelne a saját forrásokról szóló határozat 
azon átfogó szerepének, amelyet az európai gazdaságélénkítési csomaggal és az Európai 
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Helyreállítási Eszköz kezdeményezéssel összefüggésben tölt be. 

Általánosságban elmondható, hogy a társelőadók úgy vélik, hogy a saját források rendszerének 
új saját források bevezetése révén történő mélyreható reformja kiemelkedő fontosságú az EU 
jövője és a helyreállítási terv teljesítése szempontjából, mivel ezek alkotják a felvett hitel 
visszafizetésének forrását, amely révén elkerülhető, hogy a törlesztési költségek a polgárokat 
terheljék, vagy hogy csökkenjen az uniós programok finanszírozása. A társelőadók 
hangsúlyozzák, hogy a végrehajtási szabályok a saját források rendszerének szerves részét 
képezik. Stabilnak, ugyanakkor nyitottnak és rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy további, 
más jellegű saját forrásokat is figyelembe lehessen venni. Ezzel összefüggésben a társelőadók 
emlékeztetnek az intézményközi megállapodás jelentőségére, ideértve annak a saját források 
bevezetésére vonatkozó ütemtervét is. Ez magában foglalja az új saját források bevezetésének 
különböző lépéseit, de az intézmények közötti együttműködés módjait és a saját források 
reformját vezérlő elveket is. Az új forrásokból származó bevételek összegének elegendőnek 
kell lennie legalább az Európai Helyreállítási Eszköz keretében felvett hitelek törlesztési 
költségeinek fedezésére.
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