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Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) 2022. március 28-i 
ülésén úgy határozott, hogy véleményt nyújt be az Ön bizottságához. Az Unió jövőbeli 
finanszírozásáról szóló, hamarosan elkészülő saját kezdeményezésű jelentés miatt az AFCO 
bizottság koordinátorai 2022. szeptember 1-jén azt javasolták a bizottságnak, hogy levél 
formájában küldje el véleményét.

2022. október 17-i ülésén az AFCO bizottság megvizsgálta a kérdést, és 22 szavazattal, 
6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta véleményét1, és felkérte a Költségvetési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
javaslatait.

Tisztelettel:

Salvatore De Meo

1 A zárószavazáson a következők voltak jelen: Salvatore De Meo (elnök és a vélemény előadója), Gabriele 
Bischoff (első alelnök), Giuliano Pisapia (3. alelnök), Vincze Loránt (4. alelnök), Gerolf Annemans, Vladimír 
Bilčík (Brice Hortefeux helyett), Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Nathalie Colin-Oesterlé 
(Rainer Wieland helyett), Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Isabel García Muñoz 
(Domènec Ruiz Devesa helyett), Sandro Gozi, Laura Huhtasaari, Manolis Kefalogiannis (Esteban González Pons 
helyett), Petros Kokkalis (Leila Chaibi helyett), Zdzisław Krasnodębski, Alin Mituța (Charles Goerens helyett), 
Victor Negrescu, Nicola Procaccini (Jacek Saryusz Wolski helyett), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, 
Helmut Scholz, Sven Simon, Nacho Sánchez Amor (Pedro Silva Pereira helyett), Trócsányi László, Guy 
Verhofstadt.
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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO bizottság) üdvözli az Európai Unió saját forrásainak 
rendszeréről szóló (EU, Euratom) 2020/2053 határozat módosítására irányuló bizottsági 
javaslatot, és hangsúlyozza a gyors cselekvés szükségességét; ez a javaslat, bár megkésett, 
összhangban van a Bizottság azon kötelezettségvállalásával, hogy végrehajtja a 2020. 
december 16-i intézményközi megállapodásban2 foglalt, új források bevezetésére vonatkozó 
kötelező erejű ütemtervet;

Az AFCO bizottság hangsúlyozza, hogy több valódi saját forrásra van szükség az Unió 
bevételi forrásainak növeléséhez, az uniós politikák támogatásához és az Unió költségvetési 
kapacitásának megerősítéséhez; hangsúlyozza, hogy a több valódi saját forrásnak nem szabad 
arra ösztönöznie a tagállamokat, hogy csökkentsék az uniós költségvetéshez való nemzeti 
hozzájárulásukat;

Az AFCO bizottság emlékeztet arra, hogy a Bizottság szóban forgó javaslata csak az első 
lépés; az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseivel3 összhangban az AFCO 
bizottság felkéri a Bizottságot, hogy mielőbb tegyen javaslatot új valódi és fenntartható saját 
forrásokra; az AFCO bizottság hangsúlyozza, hogy ezeknek a javaslatoknak legalább a Next 
Generation EU keretében felvett tőkeösszeg és a kamatok visszafizetéséhez szükséges 
összegek fedezésére kell irányulniuk;

A Szerződések felülvizsgálatára irányuló konvent létrehozására irányuló felhívásról szóló 
parlamenti állásfoglalással4 összhangban az AFCO bizottság vitát szorgalmaz arról, hogy 
miként kellene módosítani a Szerződéseket annak érdekében, hogy a Parlament teljes körű 
költségvetési hatáskört kapjon; 

Az AFCO bizottság tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Bizottság a közeljövőben saját 
kezdeményezésű jelentést fog készíteni, hogy növelje a Parlament hozzájárulását az uniós 
költségvetés jövőbeli finanszírozásáról szóló szélesebb körű vitához; az AFCO bizottság 
részletes véleményét az említett közelgő saját kezdeményezésű jelentés keretében fogja 
kifejteni.

2 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.).
3 Az Európa jövőjéről szóló konferencia 16. javaslata.
4 2022/2705(RSP).


