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JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. mivel a 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keretről született megállapodást követően a 

keret továbbra sem a Parlament és a Tanács mandátumának végével egy időben zárul le 

(Fa preambulumbekezdés); 

2. mivel nem használták ki a többéves pénzügyi keretre vonatkozó döntéshozatali eljárások 

módosítása és a saját forrásokkal kapcsolatos döntések tekintetében a Lisszaboni 

Szerződésben biztosított lehetőségeket (Fb preambulumbekezdés);  

Politikai megfontolások 

3. megállapítja, hogy az Európai Tanács fentről lefelé irányuló (top-down) megközelítést 

követett a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret teljes összegének 

eldöntésekor, amely viszont aggasztó mértékben ellentmond az EU Tanács által vállalt 

politikai kötelezettségeinek, valamint azt mutatja, hogy a Tanács nem hajlandó e 

kötelezettségvállalásokat megfelelően finanszírozni; úgy véli, hogy ennek a döntésnek 

éppen ellenkezőleg, egy lentről felfelé irányuló (bottom-up) folyamaton kell alapulnia, 

amely a jogalkotó által meghatározott többéves uniós programokban és szakpolitikákban 

rögzített uniós pénzügyi szükségletek és politikai célkitűzések alapos értékeléséből 

származik; elismeréssel nyilatkozik e tekintetben a SURE bizottság munkájáról, amely 

konszenzust alakított ki a Parlament számára a politikai prioritásokról, sajnálatát fejezi ki 

azonban amiatt, hogy ennek során lehetetlennek bizonyult a Tanáccsal való hasonló 

érdemi tárgyalások lefolytatása ((6) bekezdés); 

Intézményi megfontolások 

4. emlékeztet arra, hogy a Szerződés szerint az Európai Tanács nem lát el jogalkotói 

feladatokat; ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Tanács következtetéseit a 

Tanácsnak szóló tárgyalási iránymutatásoknak tekintsék, és ezek semmi esetre sem 

minősülnek olyan határoknak, amelyekről a Parlamenttel nem lehet tárgyalni; kéri, hogy 

az Európai Tanács következtetéseibe vegyenek fel az EUMSZ 15. cikkének (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezésekre emlékeztető standard megfogalmazást ((14) 

bekezdés); 

5. meggyőződése, hogy a Tanácson belüli egyhangúságra vonatkozó szabály azt jelenti, 

hogy a megállapodás a legkisebb közös nevezőt képezi, aminek az az alapja, hogy el kell 

kerülni, hogy egyetlen tagállam megvétózhassa a megállapodást; hangsúlyozza, hogy a 

többéves pénzügyi keretről szóló rendelet tekintetében a minősített többségi szavazásra 

való áttérés nemcsak a lényegében az összes többéves uniós program elfogadása során 

alkalmazott rendes jogalkotási eljárással lenne összhangban, hanem az uniós költségvetés 

elfogadására szolgáló éves eljárással is ((18) bekezdés);  

6. megjegyzi, hogy az Európai Tanács alkalmazhatná az általános áthidaló klauzulát (EUSZ 

48. cikkének (7) bekezdése) ahhoz, hogy a saját forrásokra és a többéves pénzügyi keretre 



 

PE528.017v03-00 4/5 AD\1022144HU.doc 

HU 

vonatkozó döntések terén eltolódást érjen el a minősített többséggel való szavazás és a 

rendes jogalkotási eljárás irányába; ezenkívül emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 312. 

cikkének (2) bekezdése mindenesetre lehetővé teszi a többéves pénzügyi keret minősített 

többséggel való elfogadását; sürgeti az Európai Tanácsot, hogy mindkét áthidaló 

intézkedést használja fel megfelelő céljukra a Tanácson belüli döntéshozatal ésszerűsítése, 

és annak korlátozására, hogy a nemzeti „jogos visszatérítés” uralkodjon az Unió 

egészének általános érdeke felett ((18a) bekezdés); 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret: az előre vezető út 

7. a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatára szólít fel az arra való felkészülés 

érdekében, hogy esetleges visszatérítést eszközöljenek arra az időszakra, amelyben a 

következő többéves pénzügyi keretről megállapodás születik, ezáltal biztosítva a teljes 

demokratikus legitimitást az Unió pénzügyi keretéről való szabályos döntés érdekében, 

lépéseket téve a programozási ciklusok stabilitásának és a befektetések tervezhetőségének 

biztosítására ((25a) bekezdés); 

8. megjegyzi, hogy a tárgyalások következő fordulójára a Parlament eljárási szabályzata új 

70. és 70a. cikke (intézményközi tárgyalások és jogalkotási eljárások) lesz irányadó; azt 

ajánlja, hogy a Parlament következő mandátumának korai időszakában az eljárási 

szabályzatért felelős bizottságot kérjék fel az eljárási szabályzat ezen cikkeinek a 75. 

cikkel (többéves pénzügyi keret), a 75c. cikkel (háromoldalú pénzügyi megbeszélések) és 

a 81. cikk (3) bekezdésével (egyetértési eljárás) való összhangjának biztosítására annak 

érdekében, hogy egységes koherens cikket hozzanak létre, amely az EUMSZ 311. és 312. 

cikkében meghatározott különleges jogalkotási eljárással foglalkozik, a mandátum 

meghatározása, a háromoldalú párbeszédek lefolytatása (az elnök szerepével együtt), 

valamint a plenáris ülés általi ellenőrzés tekintetében ((25b) bekezdés);  

9. úgy véli, hogy a Szerződések következő felülvizsgálatakor a konventnek javaslatokat kell 

tennie a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló döntéshozatalra vonatkozó 

tényleges együttdöntési rendszerre a Tanács és a Parlament között ((25c) bekezdés);  

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament ezen állásfoglalását az Európai Tanácsnak, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek ((26) bekezdés). 
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