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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. emlékeztet arra, hogy az uniós kifizetések tekintetében biztosítani kell a megfelelő 

rugalmasságot, továbbá megfelelő demokratikus ellenőrzés és elszámoltathatóság 

mellett kell történniük, ami a Parlament teljes körű részvételét teszi szükségessé a 

többéves pénzügyi keretről szóló rendeletre vonatkozó döntéshozatal során; ezért 

szorosabb párbeszédet sürget a Tanács és a Parlament között a következő többéves 

pénzügyi keretről folytatott tárgyalások során, és helyteleníti az Európai Tanács 

szokásos felülről építkező megközelítését, vagyis a költségvetési fejezetek felső 

korlátjának meghatározását ahelyett, hogy előbb felmérnék a programok tényleges 

igényeit; 

2. megjegyzi, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret jelentősen korlátozza az Unió 

pénzügyi autonómiáját, hiszen a bevételek többsége a tagállamok nemzeti 

hozzájárulásaiból származik, és a kiadások jelentős része visszatérítés formájában 

ugyanezekbe a tagállamokba irányul; 

3. hangsúlyozza, hogy az Unió költségvetése olyan eszköz, amely hozzájárul az Uniónak 

az EUSZ 3. cikkében foglalt közös célkitűzései elkéréséhez, és úgy véli, hogy a múltban 

megfelelően betöltötte szerepét; 

4. rámutat, hogy a 2020 utáni többéves pénzügyi keretnek lehetővé kell tennie az Unió 

számára, hogy választ adjon a meglévő és újonnan felmerülő kihívásokra, amelyek 

összeurópai megközelítést igényelnek; 

5. rámutat annak lehetőségére, hogy a következő többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 

elfogadása során egyhangúság helyett minősített többségi szavazással szülessen döntés, 

az EUMSZ 312. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit alkalmazva, ami a többéves 

pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokat jobban összhangba hozza az Unió éves 

költségvetésének elfogadására irányuló eljárással; 

6. felhív a jövőbeni többéves pénzügyi keretek hozzáigazítására a Parlament jogalkotási 

ciklusához és a Bizottság megbízatásához, ami egyes programok esetében hét évről öt 

évre csökkentené a többéves pénzügyi keret időtartamát, míg más programokról, 

különösen azokról, amelyek hosszabb távú programozást és/vagy olyan politikákat 

igényelnek, amelyek összetett eljárásokat írnak elő a végrehajtási rendszerek 

kialakítására, mint pl. a kohéziós politika vagy a vidékfejlesztés, 5+5 éves időszakra 

kellene megállapodást kötni, kötelező félidős felülvizsgálattal; 

7. emlékeztet arra, hogy az Európai Tanács azon gyakorlata, hogy megkísérli kiterjeszteni 

szerepét a jogalkotás folyamatában azáltal, hogy döntéseket hoz jogalkotási 

rendelkezésekről a többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások keretében, nem felel 

meg a Szerződéseknek, amelyek kifejezetten kizárják, hogy az Európai Tanács ilyen 

szerepet töltsön be; 

8. rámutat a többéves pénzügyi keret, mint egy elsősorban a beruházásra összpontosító 
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többéves költségvetés fontosságára; 

9. hangsúlyozza, hogy a brexit súlyos hatást fog gyakorolni a többéves pénzügyi keretre, 

különösen a bevételi oldalon; kitart ezért amellett, hogy kellően mérlegelni kell a valódi 

saját források bevezetését; támogatja a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű 

munkacsoport ajánlásait az uniós költségvetés bevételi oldalának diverzifikálására, 

többek között új saját források révén, amelyek célja a GNI-alapú hozzájárulások 

részarányának csökkentése az Unió költségvetésében, hogy fel lehessen hagyni a 

tagállamok „méltányos megtérülést” követő megközelítésével; 

10. úgy véli, hogy az Európai Unió nem várhatja meg a brexit eredményét a 2020 utáni 

többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások előkészítésének megkezdésével, és a 

Bizottságnak mihamarabb javaslatot kell előterjesztenie erre vonatkozóan, ideális 

esetben 2018 első negyedéig; 

11. emlékeztet arra, hogy az EU új prioritásait és kezdeményezéseit friss pénzzel kell 

finanszírozni, a meglévő programok és politikák veszélyeztetése nélkül; ezzel 

kapcsolatban felhív az Unió pénzügyi rendszerének alapos reformjára – a saját források 

valódi rendszere révén – az uniós költségvetés stabilabbá, fenntarthatóbbá és 

kiszámíthatóbbá tétele érdekében, egyúttal javítva az átláthatóságot a polgárok számára; 

úgy véli, hogy erőfeszítéseket kell tenni a költségvetés egységessége és a nagyobb 

költségvetési rugalmasság érdekében; 

12. úgy véli, hogy az európai polgárok részéről növekvő igény mutatkozik arra, hogy az 

Unió választ adjon azokra a jelentős határon átnyúló kihívásokra, amelyeket a 

tagállamok nem tudnak hatékonyan kezelni; figyelmezteti a tagállamokat, hogy az Unió 

nem képes megfelelően kezelni ezeket a kihívásokat a költségvetési források megfelelő 

növelése nélkül; 

13. felhív a nemzeti költségvetések és az uniós költségvetés egymást kiegészítő jellegének 

fokozására; 

14. úgy véli, hogy egy új költségvetési fejezet bevezetése az Európai védelmi unió 

végrehajtása érdekében, lehetőleg új saját forrásokból finanszírozva, összhangban állna 

az uniós szerződésekkel; 

15. hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek teljes mértékben 

figyelembe kell vennie az Unió által a COP21 keretében tett kötelezettségvállalásokat. 
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