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Tisztelt Elnök Asszony és Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében az Alkotmányügyi Bizottság megküldi véleményét az Önök 
bizottsága számára. 2020. szeptember 24-i ülésén a bizottság úgy határozott, hogy levél 
formájában nyújtja be a véleményt.

Az Alkotmányügyi Bizottság 2020. október 12-i ülésén vizsgálta meg a kérdést. Ezen az 
ülésen1 a bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványukba foglalják bele az alábbi módosításokat:

Tisztelettel,

Antonio Tajani

1 A zárószavazáson jelen voltak: Antonio Tajani (elnök és a vélemény előadója), Gabriele Bischoff (alelnök), 
Charles Goerens (alelnök), Giuliano Pisapia (alelnök), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, 
Jorge Buxadé Villalba (Jacek Saryusz‑Wolski helyett), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos‑Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro 
Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld (Guy Verhofstadt helyett), Miapetra Kumpula‑Natri 
(Pedro Silva Pereira helyett), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, 
Trócsányi László, Mihai Tudose, Loránt Vincze és Rainer Wieland. 
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JAVASLATOK

Az Európa jövőjéről szóló, 2017. február 16-i állásfoglalásában a Parlament hangsúlyozta, 
hogy javítani kell az Unió cselekvési képességét, valamint fokozni kell a demokratikus 
elszámoltathatóságot és a döntéshozatal átláthatóságát, figyelembe véve, hogy a közösségi 
módszer a legalkalmasabb az Unió működésére. Úgy vélte, hogy a Tanács döntéshozatali 
eljárásai esetében mind a saját források, mind a többéves pénzügyi keret tekintetében át kell 
állni az egyhangúságról a minősített többségi szavazásra, és hangsúlyozta, hogy a többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet elfogadásakor a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni. 
Bár e javítások némelyike szükségessé teszi a Szerződések reformját, az EUMSZ 312. 
cikkének (2) bekezdése már lehetővé teszi, hogy a Tanács minősített többségi szavazással 
fogadja el a többéves pénzügyi keretet.

Ezzel az állásponttal összhangban az Alkotmányügyi Bizottság az Európai Unió saját 
forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozattervezetről szóló, a Költségvetési Bizottsághoz 
intézett véleményében rámutatott az ideiglenes pénzügyi kapacitás létrehozásának előnyeire a 
Bizottság által az EU nevében a helyreállítási eszköz (Next Generation EU) számára a 
piacokon kölcsönzött pénzeszközök révén, valamint arra, hogy a 2021–2027-es többéves 
pénzügyi keret időszakára új, valódi saját forrásokat kell bevezetni annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen a csomag visszafizetési tervének hitelességét és fenntarthatóságát, kitartva 
amellett, hogy az új mechanizmushoz megfelelő parlamenti együttdöntésre, 
elszámoltathatóságra és a lehető legnagyobb átláthatóságra van szükség. Ennek a Next 
Generation EU program keretében külső címzett bevételekből finanszírozott valamennyi 
eszköz esetében vonatkoznia kell a prioritások meghatározásával és a pénzeszközök 
kifizetésével kapcsolatos döntésekre is. 

Mivel a javasolt helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz a Next Generation EU helyreállítási 
intézkedéseinek egyik fő pillére, helyénvaló, hogy ez az eszköz az alábbi rendelkezéseket 
tartalmazza a demokratikus ellenőrzés és elszámoltathatóság biztosítása érdekében, az 
intézményi egyensúly elvének kellő tiszteletben tartása mellett: 

- egyértelmű európai prioritások és kiadási célok meghatározása a rendeletben 
meghatározott prioritásokkal kapcsolatban, valamint az uniós integrációt előmozdító 
projektekre való összpontosítás;

- végrehajtási jogi aktusok helyett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása a 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek elfogadására;

- az eszköz végrehajtásának kötelező, időben történő és jól átgondolt felülvizsgálata; 

- az érdekelt felekkel folytatott többszintű konzultációk a regionális és helyi szintű 
képviselők vagy hatóságok, gazdasági és szociális partnerek, valamint civil társadalmi 
szervezetek és más érdekelt felek bevonásával a helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervek előkészítése során is, a folyamat indokolatlan késedelme nélkül, a partnerségi 
elvvel összhangban;

- rendszeres és időben történő jelentéstétel és tájékoztatás az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak egyidejűleg és egyenlő feltételek mellett, mind írásban, mind a Bizottság és 
a tagállamok képviselőinek az Európai Parlament illetékes bizottságainak ülésein való 
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részvétele révén; 

- megfelelő eszközök, például nyilvános eredménytábla létrehozása a végrehajtás, 
valamint az Európai Parlamentnek a Bizottság munkáját segítő esetleges szakértők 
kinevezésében való részvételének nyomon követésére és értékelésére;     

- az Európai Parlament hozzáférése egy egységes adatbázishoz, amely elektronikus 
formában részletes információkat tartalmaz az eszközből származó finanszírozás végső 
kedvezményezettjeiről;

- a finanszírozáshoz való hozzáférés feltétele az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek 
tiszteletben tartása, az e tekintetben a teljes uniós költségvetésre vonatkozóan 
meghatározandó szabályokkal összhangban;

- az Európai Parlament mentesítési eljárása az ezen eszköz keretében történő kiadásokra 
vonatkozóan, egyértelműen megkülönböztetve az eszköz kiadásait a Bizottság általános 
mentesítési eljárásától.      

Ezen túlmenően az Alkotmányügyi Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy a Next Generation 
EU hozzájárulhat a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek közötti, úgynevezett 
erkölcsi kockázatról szóló megosztó megbeszélések folytatásához, amennyiben nem vezetnek 
be új saját forrásokat e példa nélküli helyreállítási csomag uniós költségvetésbe történő 
visszafizetésének finanszírozására. Ez hátrányosan érintené azt az egységet, szolidaritást és 
kohéziót, amelyre Uniónk épül. Ezért a bizottság ismét felszólít egy új sajátforrás-kosár 
jogilag kötelező erejű ütemterv alapján történő bevezetésére, amely legalább a Next 
Generation EU helyreállítási csomaghoz kapcsolódó költségeket (tőke és kamat) fedezi, 
ezáltal biztosítva a csomag visszafizetési tervének hitelességét és fenntarthatóságát. E célból 
alapvető fontosságú, hogy a költségvetési kérdésekről szóló intézményközi megállapodás 
tartalmazzon egy kötelező ütemtervet az említett új sajátforrás-kosárnak a 2021–2027 közötti 
többéves pénzügyi keret időszakában történő bevezetésére vonatkozóan. E megállapodásnak 
arra is törekednie kell, hogy növelje az Európai Parlament szerepét a Szerződések azon 
rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében, amelyekre a helyreállítási csomag támaszkodik.

Végezetül, figyelembe véve a helyreállítási eszköz példa nélküli jellegét – egy olyan 
történelmi jelentőségű lépés, amely egybeesett az 1950. május 9-i Schuman-nyilatkozat 70. 
évfordulójával –, valamint az Unió további integrációja szempontjából betöltött fontos 
szerepét, az Alkotmányügyi Bizottság úgy véli, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia 
időszerű alkalom többek között a helyreállítási eszköz intézményi struktúrájához kapcsolódó 
demokratikus és alkotmányos kihívások, valamint a többéves pénzügyi kerettel és általában a 
saját forrásokkal kapcsolatos döntéshozatali eljárások megvitatására, figyelembe véve az 
Európai Parlament jelenlegi korlátozottabb szerepét.


