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Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az új többéves pénzügyi 
keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről
(2020/2631(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. és 3. cikkére és annak a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló 28. jegyzőkönyvére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225., 311. és 312. 
cikkére,

– tekintettel „A 2020 utáni időszakra szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
parlamenti álláspont előkészítése” című, 2018. március 14-i állásfoglalására1;

– tekintettel a Bizottságnak a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló tanácsi rendeletre vonatkozó, 2018. május 2-i javaslatára 
(COM(2018)322),

– tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – a 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalására,

– 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 
állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
2010. október 20-i keretmegállapodás 16. pontjára3,

– tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi 
megállapodás 10. pontjára4,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló európai parlamenti állásfoglalásra5,

– tekintettel az Európai Tanács 2020. április 23-i következtetéseire, amelyekben a 
Bizottság megbízást kapott arra, hogy elemezze a pontos igényeket, és sürgősen 

1 HL C 162., 2019.5.10., 51. o.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
3 HL L 304., 2010.11.20., 47. o.
4 HL L 123., 2016.5.12, 1. o.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
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terjesszen elő javaslatot egy helyreállítási tervre,

– tekintettel az eurócsoport világjárványról szóló, 2020. május 5-i nyilatkozatára,

– tekintettel az eurócsoportnak a Covid19-világjárványra adott átfogó gazdaságpolitikai 
válaszról szóló, 2020. április 9-én közzétett jelentésére,

– tekintettel a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezésre (CRII) és a 
koronavírusra való reagálást célzó, kiterjesztett beruházási kezdeményezésre (CRII+), 
amelyeket a Parlament 2020. március 26-án, illetve 2020. április 17-én fogadott el, és 
amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tagállamok számára az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) felhasználásában,

– tekintettel az eurócsoport által elfogadott 540 milliárd eurós csomagra, amelynek célja, 
hogy az Európai Stabilitási Mechanizmuson (ESM), az Európai Beruházási Bankon 
(EBB), valamint a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes 
támogatást nyújtó európai eszközön (SURE) keresztül támogassa a tagállamokat, a 
vállalatokat és a munkavállalókat a Covid19-válság idején,

– tekintettel a Bizottság elnökének az Európai Parlament 2020. április 16-i plenáris ülése 
előttii nyilatkozatára a hosszú távú uniós költségvetés saját forrásai felső határának a 
válság előtti EU-27 bruttó nemzeti jövedelmének 1,2%-áról 2%-ára történő, átmeneti 
időszakra szóló emeléséről,

– tekintettel a Bizottság 2020. május 6-i, 2015. tavaszi európai gazdasági előrejelzésére,

– tekintettel a Német Szövetségi Alkotmánybíróság 2020. május 5-i ítéletére az Európai 
Központi Bank (EKB) közszektor-eszközök megvásárlására irányuló programjáról 
(PSPP), valamint az Európai Unió Bíróságának 2020. május 8-i sajtóközleményére,

– tekintettel egy olyan ideiglenes keret 2020. március 19-i elfogadására, amely lehetővé 
teszi a tagállamok számára az állami támogatási szabályok keretében előirányzott 
rugalmasság teljes mértékű kihasználását a Covid19-járvánnyal összefüggésben a 
gazdaság további támogatása érdekében,

– tekintettel az EKB Kormányzótanácsának a pandémiás vészhelyzeti vásárlási 
programról szóló, 2020. március 18-i határozatára,

– tekintettel az EU pénzügyminisztereinek a Covid19-válság fényében a Stabilitási és 
Növekedési Paktumról szóló, 2020. március 23-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Párizsi Megállapodásra, amely globális keretet határoz meg az éghajlat 
veszélyes mértékű változásának elkerülése érdekében, azáltal, hogy a globális 
felmelegedést jóval 2 °C alatt tartja, és törekszik arra, hogy ez legfeljebb 1,5 °C legyen,

– tekintettel az Európa Tanács felülvizsgált Európai Szociális Chartájára (1996. május 3.),

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére, amelyet a Parlament, a Tanács és a 
Bizottság 2017 novemberében hirdetett ki,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2020. március 18-i, „a Covid19 és a 
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munka világa: hatások és válaszok” című, előzetes értékelést tartalmazó feljegyzésére,

– tekintettel az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaira,

– tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára;

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi chartájára,

A. mivel többszöri halasztást követően a Bizottság várhatóan 2020. május végén benyújtja 
a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretre vonatkozó aktualizált javaslatát, valamint a 
Covid19-válság utáni helyreállítást támogató tervre vonatkozó javaslatát, megnövelt 
finanszírozással és forrásokkal együtt;

B. mivel a Covid19-világjárvány súlyos és zavaró hatást gyakorolt a tagállamok gazdasági 
rendszereire és a társadalomra, különös tekintettel a kiszolgáltatott csoportokra, 
valamint a munkavállalók jövedelmére és jogaira; mivel az egészségügyi válságból 
eredő gazdasági visszaesés példátlan mértékű; mivel az EU GDP-je az előrejelzések 
szerint 2020-ben mintegy 7,5%-kal zsugorodik, és a 2009. évi globális pénzügyi 
válsághoz képest sokkal mélyebbre zuhan, 2021-ben pedig várhatóan csak 6%-kal nő;

C. mivel a Covid19-világjárvány rávilágított a neoliberális uniós politikák 
következményeire, valamint egészségügyi válságok idején a tagállamok közötti 
koordináció és szolidaritás hiányára, és mivel ezek a tényezők egyúttal a súlyos 
nehézségekkel küzdő tagállamok támogatásához és a gazdasági és társadalmi talpra 
állás ösztönzéséhez szükséges intézkedéseket is késleltették; mivel az EU nem állt elő a 
vírus elleni küzdelemre irányuló közös stratégiával annak érdekében, hogy elkerülje a 
szűkös egészségügyi erőforrásokért a tagállamok között dúló versenyt;

D. mivel az állami egészségügyi rendszerek nagy nyomás alatt álltak és továbbra is állnak 
a tekintetben, hogy valamennyi beteg számára megfelelő ellátást biztosítsanak; mivel 
ezek a rendszerek egyre kevesebb finanszírozásban részesülnek, és egyrészt a 
liberalizációs és privatizációs folyamatok, másrészt a jobboldali megszorító 
intézkedések következtében elhanyagolják őket;

E. mivel a Bizottság úgy határozott, hogy aktiválja a Stabilitási és Növekedési Paktum 
hiányra vonatkozó szabályaiban meghatározott „általános mentesítési záradékot” a 
tagállami közkiadások ösztönzése érdekében, ám nem tett határozott lépést annak egy 
új, fenntartható fejlődési és foglalkoztatási paktummal való felváltására;

F. mivel az Európai Központi Bank kötelezettséget vállalt egy 750 milliárd EUR értékű 
pandémiás vészhelyzeti vásárlási program létrehozására magán és állami értékpapírok 
vásárlása céljából, amely a válság alatt részben enyhíteni fogja az államadósságot, 
továbbá 120 milliárd EUR összegű mennyiségi lazítási intézkedésre és 20 milliárd EUR 
összegű adósságvásárlásra;

G. mivel 2020. április 23-án az EU állam-, illetve kormányfői jóváhagyták az eurócsoport 
ESM-ről szóló, 2020. április 9-i határozatait, valamint az EBB és a Bizottság 
javaslatairól szóló határozatokat egy összesen 540 milliárd eurós csomag tárgyában, 
amely nem megfelelő és egyes esetekben helytelen, mivel az ESM-csomag hitelezést és 
szigorú feltételeket ír elő, és a SURE keretében nem biztosítja a munkavállalói jogokat 
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és a béreket;

H. mivel a Covid19-válság igen eltérő hatást gyakorol a tagállamok és a régiók 
gazdaságára, amiatt, hogy a gazdasági válságra való reagálás lehetőségei jelentősen 
eltérnek egymástól; mivel az egészségügyi válság által leginkább sújtott tagállamok és 
régiók gazdasági szempontból is a legsúlyosabban érintettek;

I. mivel valamennyi tagállamban a lakosság legsérülékenyebb rétegeit fogják leginkább 
sújtani az egészségügyi válság gazdasági következményei; mivel a tagállamokon belül 
és az EU egészében egyaránt nagy valószínűséggel nőni fognak a társadalmi, gazdasági 
és regionális egyenlőtlenségek;

J. mivel a tagállamok igen eltérő költségvetési mozgástérrel rendelkeznek; mivel az EU 
heterogén szerkezete, politikáinak eltérő hatása és a gazdasági válságra adott nem 
megfelelő válaszok egy új államadósság-válság kialakulásához vezethetnek;

K. mivel valamennyi európai szereplő kötelessége, hogy átalakítsa gazdaságát az inkluzív, 
kiegyensúlyozott és környezeti szempontból fenntartható társadalmak támogatása 
érdekében; mivel az EU számára a válságból való kilábalás bármely gazdasági 
szempontból észszerű megoldása nem növelheti tovább a tagállamok adósságát;

L. mivel a jelenlegi gazdaságirányítási keret – nevezetesen a Stabilitási és Növekedési 
Paktum – az előző válság során erősen prociklikusnak bizonyult, és ezért súlyosbította 
az EU-n belüli gazdasági különbségeket;

M. mivel az uniós szinten már elfogadott és jelenleg mérlegelt intézkedések messze nem 
elegendőek a Covid19-járvány következményei által súlyosbított gazdasági és 
társadalmi helyzetből eredő problémák megoldásához; mivel ezek az intézkedések – 
amint ez az eurócsoport legutóbbi ülésein is kiderült – rávilágítottak az EU-n belüli 
mély ellentmondásokra, valamint a szolidaritás és az olyan válasz hiányára, amely 
megfelel a tagállamok és az európai lakosok előtt álló problémák nagyságrendjének, 
miközben az európai nagyhatalmak és a jelentős gazdasági és pénzügyi csoportok 
érdekeinek kedvező engedményeket tesznek; mivel ezek az intézkedések korlátozottak, 
ideiglenesek és az eladósodottság logikáját követik, amely további adóssággal tetézi  a 
már most sem fenntartható adósságokat, valamint olyan feltételeket szab, amelyek nem 
garantálják a munkavállalók és a polgárok jogait, és nem felelnek meg a tagállamok 
igényeinek sem, elmélyítik az EU-n belüli aszimmetriákat, egyenlőtlenségeket és 
függőségi viszonyokat;

N. mivel a Covid19-járvány kitörését semmiképpen sem szabad kifogásként felhasználni 
az éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet kezelésében való késedelmekhez; mivel a 
járványt követően minden korábbinál nagyobb szükség és lehetőség van 
társadalmunknak és gazdaságunknak szociális és környezetvédelmi szempontból való 
újjáépítésére;

O. mivel maga a járvány és az abból eredő gazdasági és társadalmi válság is globális 
probléma; mivel a versenyt fel kell váltani a globális szintű szolidaritással és 
együttműködéssel;

P. mivel az ILO megállapította, hogy a Covid19-világjárvány által felgyorsított gazdasági 
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és foglalkoztatási válság 2020 második negyedévében globális szinten 305 millió teljes 
munkaidős munkahely megszűnéséhez vezethet;

Q. mivel a tagállamokban végrehajtott korlátozó intézkedések különösen súlyosan érintik a 
bizonytalan lakáshelyzetben lévőket, a bizonytalan és atipikus munkát végzőket, a nem 
hivatalos táborokban élőket, a hajléktalanokat és az utcán élőket, akik nem férnek hozzá 
az ivóvízhez, a megfelelő higiénés létesítményekhez és a megfelelő információkhoz és 
nem rendelkeznek megfelelő digitális hozzáféréssel;

Új, ambiciózus és újraorientált többéves pénzügyi keret, amely megfelel a valós igényeknek 
és az emberek elvárásainak

1. emlékeztet a 2018. november 14-én elfogadott és 2019. október 10-én megerősített 
álláspontjára, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó – ugyan elégtelennek tartott – 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 2018-as árakon 1 324,1 milliárd euróban kell 
megállapítani (az EU-27 válság előtti bruttó nemzeti jövedelmének 1,3%-a); 
hangsúlyozza, hogy a Covid19-válság gyökeresen megváltoztatta az egész kontextust, 
amelyben ezt az álláspontot elfogadták; hangsúlyozza ezért, hogy a jelenlegi válság, a 
tagállamok közötti növekvő egyenlőtlenségek és különbségek, valamint a súlyosabb 
társadalmi, gazdasági, területi, környezeti, foglalkoztatási és egészségügyi kihívások 
kezeléséhez a Parlament álláspontján túlmenően további jelentős előirányzatokra van 
szükség;

2. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika a szolidaritáson alapul, és ismét 
bebizonyosodott, hogy ez az egyik leghatékonyabb politika a Covid19-válsághoz 
kapcsolódó akut kihívások kezelésére; felszólít a kohéziós politika hosszú távú 
költségvetésének megerősítésére, valamint egy mélyrehatóan megreformált és valóban 
fenntartható közös agrárpolitika kialakítására, amely a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kerethez képest nominális értelemben magasabb 
keretösszegekkel rendelkezik; emlékeztet arra, hogy ez a két politika biztosítja a 
konvergenciát, az emberek jólétét, a megfelelő életszínvonalat és a vidékfejlesztést, 
valamint hozzájárul a régiók és a tagállamok közötti társadalmi, gazdasági és területi 
egyenlőtlenségek elleni küzdelemhez;

3. hangsúlyozza, hogy minden jövőbeli jogszabály-módosítást a kohéziós politikára 
gyakorolt lehetséges költségvetési hatásának feltüntetése kell, hogy kísérje; 
hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikát nem lehet egyszerűen más alapok és eszközök 
növelésének vagy irányításának eszközeként kezelni; hangsúlyozza, hogy az 
erőforrások jelentős növelésére van szükség, ha azt szeretnénk, hogy a kohéziós politika 
új prioritásokat kezeljen olyan ágazatokban, mint az egészségügy, a fenntartható 
turizmus és a kultúra, és nagyobb hangsúlyt fektessen bizonyos szociális és munkaügyi 
prioritásokra; emlékeztet arra, hogy a támogatásoknak továbbra is a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszközeinek kell maradniuk, különösen a közszolgáltatások és a 
szociális szolgáltatások, valamint a kkv-k támogatása tekintetében; különleges 
védőpajzsot szorgalmaz az alapvető fontosságú önkormányzatok számára, mivel a 
válság és az abból eredő negatív gazdasági kilátások jelentős bevételkieséssel fognak 
járni különösen az önkormányzatok számára, ugyanakkor további pénzügyi terhet 
fognak rájuk róni;
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4. emlékeztet, hogy a béke és a szolidaritás alapvető uniós értékek, amelyeket az uniós 
költségvetésnek következetesen támogatnia kell; hangsúlyozza továbbá a Covid19-
világjárvány gyors terjedését és annak a harmadik országokra gyakorolt súlyos hatását 
is; meggyőződése, hogy szolidaritásra és nemzetközi együttműködésre van szükség e 
globális válság leküzdéséhez; ezért kéri, hogy töröljék el a védelmi, katonai és belső 
biztonsági politikákra szánt előirányzatokat, és költségvetésüket csoportosítsák át az 
olyan alapvető konvergencia- és szolidaritási politikákra, mint a kohéziós, a 
mezőgazdasági, a humanitárius segítségnyújtási, valamint a szomszédsági és fejlesztési 
politikák; döntő fontosságúnak tartja, hogy az adományozók ne csoportosítsák át a 
szexuális és reproduktív egészségre és jogokra már elkülönített forrásokat a Covid19-
járványra adott válaszhoz kapcsolódó egyéb prioritásokhoz; úgy véli, hogy az EU-nak 
be kell vonnia a szexuális és reproduktív egészség és jogok ügyét a Covid19-
világjárványra adott humanitárius és fejlesztési válaszlépéseibe;

5. hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány rávilágított az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központ (ECDC), az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (EFSA), valamint az e területekért felelős 
nemzeti hatóságok uniós programokon keresztül történő megnövelt és elegendő 
finanszírozásának szükségességére;

6. úgy véli, hogy a Covid19-válságra adott válaszként a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretből nagyobb részt kell fordítani a nemzeti, regionális 
és önkormányzati közszolgáltatásokra, a közegészségügyi rendszerekre, a kutatásra, a 
leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapra (FEAD), az 
oktatásra, a környezetvédelemre és a LIFE programra, a kkv-kra, a kisüzemi part menti 
halászatra, valamint a fejlesztési és humanitárius politikákra;

7. hangsúlyozza, hogy a Párizsi Megállapodásban foglalt 1,5°C-os célérték eléréséhez 
2030-ig 70%-os CO2-csökkentésre van szükség, figyelembe véve az ENSZ Éghajlat-
változási Keretegyezményében (UNFCCC) foglalt méltányossági elveket; 
hangsúlyozza, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
éghajlattal és biológiai sokféleséggel kapcsolatos általánosan érvényesítendő céljainak 
túl kell mutatniuk az időközi jelentésben meghatározott szinteken; kéri, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben 50%-os célt tűzzenek ki az éghajlatváltozással és 
a környezetvédelemmel kapcsolatos kiadásokra;

8. felszólít a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek és az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljainak horizontális érvényesítésére; hangsúlyozza, hogy az igazságos átmenetet olyan 
horizontális uniós politikai megközelítésnek is kell tekinteni, amely rögzíti a szociális és 
környezeti jogok tiszteletben tartásának, az emberek jólétének, valamint a felfelé 
irányuló társadalmi, gazdasági és területi konvergenciának az értékeit, és a 2030-as 
célokkal összhangban mélyreható dekarbonizációt valósít meg; hangsúlyozza, hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alapnak meg kell valósítania ezeket az értékeket, és 
biztosítania kell a nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való, égetően szükséges 
fenntartható, inkluzív és társadalmilag igazságos átállást;

9. javasolja, hogy a többéves pénzügyi keret fejezetei között határozzanak meg olyan 
prioritást élvező fenntartható ágazatokat és költségvetési tételeket, amelyek nagy 
kapacitással rendelkeznek gazdasági tevékenységek és minőségi munkahelyek 
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létrehozására, és különösen a fiatalok munkanélküliségének csökkentését célozzák, és 
biztosítsanak számukra kiemelt finanszírozást, tekintettel arra a szándékra, hogy 
forrásokat különítsenek el a „megvalósításra kész” projektek számára;

10. megismétli azon álláspontját, hogy az uniós saját források felülvizsgált és kibővített 
rendszeréről szóló megállapodás nélkül nem hagyja jóvá az új többéves pénzügyi 
keretet;

11. felszólít arra, hogy az EU saját forrásainak felső határát emeljék az EU-27 válság előtti 
bruttó nemzeti jövedelmének 2%-ára a teljes 2021–2027-es időszakban; hangsúlyozza, 
hogy az e növelésből származó kiegészítő forrásokat kifejezetten a Covid19-járvány 
mérséklését elősegítő politikákra, valamint az alapvető uniós szociális, 
környezetvédelmi és szolidaritási politikákra kell fordítani;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy a fenti elvekkel összhangban tegyen javaslatot egy új, 
sokkal ambiciózusabb és újraorientált, a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretre, a kohéziós, éghajlat-változási, foglalkoztatási és 
egészségügyi politikák finanszírozásának növelésével;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul készítse el a többéves pénzügyi keret 
ambiciózus és szolidaritáson alapuló vészhelyzeti tervét arra a szinte elkerülhetetlen 
esetre, amikor a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről nem születik megállapodás 
időben ahhoz, hogy 2021. január 1-jén hatályba léphessen, annak érdekében, hogy ne 
csak biztonsági hálót biztosítson az uniós programok kedvezményezettjei számára 
azáltal, hogy egyszerűen meghosszabbítja a 2020-as felső határok végrehajtási 
határidejét, hanem hatékonyan hozzájáruljon a Covid19 szerteágazó 
következményeinek enyhítéséhez is; hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keret 
készenléti tervének 2021 januárjától kezdődően legalább egy évig érvényesnek kell 
lennie, és megfelelő kiigazításokat, irányváltásokat és rugalmasságot, valamint célzott 
emeléseket kell biztosítania;

Társadalmi és környezetvédelmi szempontból igazságos gazdaságélénkítési terv, amely senkit 
sem hagy lemaradni

14. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság késve nyújtotta be gazdaságélénkítési tervét, 
és hangsúlyozza, hogy uniós szinten hatékony koordinációra és tervezésre van szükség; 
felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő a közösségi módszeren alapuló holisztikus 
gazdaságélénkítési tervet, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
gazdaságukat a fenntartható fejlesztési célokkal összhangban fenntartható, összetartó és 
társadalmilag kiegyensúlyozott módon alakítsák át;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be egy legalább 1,5 billió EUR értékű európai 
gazdaságélénkítési alapot, amelyet nulla kamatozású, lejárat nélküli kötvényekből 
finanszíroznak, és amelyet a kohéziós szabályokkal összhangban kell elosztani a 
tagállamok között, vissza nem térítendő támogatások felhasználásával, makrogazdasági 
vagy egyéb feltételek nélkül; úgy véli, hogy ezeket a kötvényeket az EKB-nak kell 
megvásárolnia, és azokat a Stabilitási és Növekedési Paktumnak való megfelelés 
céljából – annak hatályon kívül helyezéséig – ki kell zárni;

16. emlékeztet arra, hogy a kohéziónak és a konvergenciának a gazdaságélénkítési terv 
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kulcsfontosságú pilléreit kell képeznie; úgy véli, hogy a fellendülésnek Unió-szerte 
olyan uniós szintű eszközökön és politikákon kell alapulnia, amelyek nem növelik a 
válság aszimmetrikus hatása által okozott különbségeket; úgy véli, hogy egy erős 
kohéziós politika minden régió esetében elő fogja segíteni a fellendülést, visszafordítva 
a társadalmi, gazdasági és területi egyenlőtlenségek elmélyülését, és segítve a leginkább 
érintett, leggyengébb és legkiszolgáltatottabb társadalmakat és embereket, előmozdítva 
a fenntartható növekedést és a munkahelyteremtést; úgy véli, hogy az azonnali 
válságreagálást és likviditási támogatást mindaddig fenn kell tartani, amíg a leginkább 
érintett tagállamok, régiók és ágazatok a fellendülés egyértelmű jeleit nem mutatják; 
hangsúlyozza, hogy a válsággal szembeni hosszú távú ellenálló képesség, a gazdasági 
stabilitás, a társadalmi méltányosság és a fenntartható növekedés létrehozása érdekében 
a gazdaságélénkítési tervnek olyan ambiciózus közberuházásokat kell biztosítania, 
amelyek előmozdítják az egészségügyet, az oktatást, a képzést, a digitális gazdaságot és 
a környezetet, miközben határozottan kezelik a strukturális kihívásokat; kéri, hogy a 
gazdaságélénkítési terv minden szempontból teljes mértékben vegye figyelembe az 
EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiók sajátosságait;

17. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a Covid19-világjárvány 
következtében még súlyosabbá vált egyenlőtlenségeket és aszimmetrikus 
államadósságot konkrét, nem megszorító jellegű intézkedésekkel kezeljék, többek 
között a kamatmentes támogatásokkal, valamint az új adósságok kölcsönösségi alapú 
kezelésével és átstrukturálásával;

18. hangsúlyozza, hogy a Covid19-járvány jól illusztrálta a piacgazdaság hiányosságait, 
ahol a felfújt pénzügyi szektor mellett a termelést és a kereskedelmet multinacionális 
vállalatok irányítják; úgy véli, hogy a gazdaságélénkítési stratégiának az alapvető 
fontosságú reálgazdasági ágazatokba történő hosszú távú közberuházásokra kell 
összpontosítania, amelyek minőségi munkahelyeket és tisztességes fejlődést hoznak 
létre, valamint ambiciózus éghajlat-politikai célkitűzéseket valósítanak meg; rámutat 
arra, hogy sürgősen szükség van egy állami beruházási tervre a közszférabeli termelő 
ágazat fejlesztésének előmozdítása érdekében, különösen az olyan stratégiai 
ágazatokban, mint a gyógyszerek, a higiéniai termékek, a személyi védőeszközök és az 
orvostechnikai eszközök; hangsúlyozza, hogy az állami támogatásokat és a tagállamok 
és az EU által nyújtott pénzügyi támogatások minden egyéb formáját csak olyan 
vállalatoknak szabad odaítélni, amelyek nem kerülik meg az adófizetést, és nem fizettek 
osztalékot;

19. úgy véli, hogy az eurócsoport által 2020. április 9-én jóváhagyott 540 milliárd eurós 
teljes csomag a megnövekedett igények fényében rendkívül elégtelen; sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy ezek az eszközök alapvetően adósságinstrumentumok, ami valamennyi 
tagállamban az államadósság robbanását fogja eredményezni; ellenzi az Európai 
Stabilitási Mechanizmuson keresztül nyújtott 240 milliárd euróhoz kapcsolódó szűk 
hatályt, korlátozott kapacitást, feltételességet és felügyeletet, ami arra késztette a 
leginkább pénzügyi támogatásra szoruló tagállamokat, hogy ne használják ezeket az 
eszközöket; felszólítja az eurócsoportot, hogy javaslatában vizsgálja felül mind a 
támogatás szintjét, mind a feltételeket;

20. mélységesen aggasztják a Bizottság statisztikai módszerei, különösen a források 
létrehozása céljából alkalmazott túlzottan optimista tőkeáttételi feltételezések; 
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határozottan úgy véli, hogy a meglévő finanszírozási eszközök egyszerű újracímkézése 
nem lesz elegendő a sürgősen szükséges gazdasági fellendüléshez és átalakuláshoz;

21. megjegyzi, hogy a Covid19-járvány és az abból eredő gazdasági recesszió, az éghajlati 
vészhelyzet és a rendkívüli egyenlőtlenség szorosan összefügg egymással; felszólítja a 
Bizottságot, hogy növelje 2 billió EUR-ra a fenntartható beruházási terv költségvetését, 
amely egy progresszív európai szociális és zöld megállapodás finanszírozására irányul 
majd, melynek célja, hogy több millió új munkahelyet teremtsen, fokozza a társadalmi 
kohéziót és az egészségügyi rendszereknek a jövőbeli járványokra való felkészültségét, 
valamint kezelje az éghajlati vészhelyzetet; hangsúlyozza, hogy a közpénzeknek 
közprojektekre kell irányulniuk, és közhasznúnak kell lenniük; úgy véli, hogy az 
európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási tervről szóló, 2020. január 14-i 
bizottsági közlemény nem elégséges, és túlzott mértékben függ az állami garanciákkal 
biztosított magánfinanszírozás mozgósításától;

22. európai támogatási terv kidolgozására szólít fel a kkv-k, és különösen az oktatási, sport-
, kulturális, média-, kreatív és idegenforgalmi ágazatok számára, amelyeket a válság a 
legsúlyosabban érint;

23. felszólítja a tagállamokat, hogy a Német Szövetségi Alkotmánybíróság közelmúltbeli 
ítéletének fényében sürgősen módosítsák az EKB megbízatását annak érdekében, hogy 
az más joghatóságokban működő központi bankokhoz hasonló, valódi végső 
hitelezőként léphessen fel, továbbá helyezzék az EKB-t teljes körű demokratikus 
ellenőrzés alá; rámutat arra, hogy a Bizottság megoldhatja a jelenlegi jogi nehézségeket 
azzal, hogy mindaddig tartja a kötvényeket, amíg a szükséges jogszabályi változások 
meg nem történnek;

24. felszólítja a Stabilitási Paktum, a gazdasági kormányzásról szóló jogszabályok („hatos 
csomag” és „kettes csomag”), az európai szemeszter és a költségvetési szerződés 
hatályon kívül helyezését, valamint egy fenntartható fejlődési és foglalkoztatási 
paktummal való felváltását, amely biztosítani fogja a foglalkoztatást, az inkluzív 
növekedést és a környezetvédelmet; hangsúlyozza, hogy ily módon az EU és a 
tagállamok kialakítják a szükséges mozgásteret a közberuházások előmozdításához, a 
közszolgáltatások és azok társadalmi funkcióinak finanszírozásához, fellendítik a 
gazdasági tevékenységet, különösen a termelő ágazatokban, valamint lehetővé teszik a 
gazdaság stratégiai ágazatainak állami tulajdonba vételét és ellenőrzését; hangsúlyozza 
továbbá, hogy ily módon biztosítható, hogy az EU által most lehetővé tett 
„rugalmasságot” ne kövessék olyan szigorítási intézkedések, amelyek a társadalmak 
széles rétegeit elszegényítették, ahogy az a 2008-ban kitört válság után történt;

25. felszólít az államadósság feltételeinek, lejáratainak, kamatainak és összegeinek 
újratárgyalására, lehetővé téve a források átirányítását az adósságszolgálattól a 
tagállamok sürgető gazdasági és társadalmi szükségleteihez;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy fogadjon el olyan intézkedéseket, amelyek minimálisra 
csökkentik az állami támogatási szabályok szükséges lazításának mellékhatásait, 
amelyek nagy valószínűséggel növelik a tagállamok közötti és a vállalkozások közötti 
szakadékot;

27. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási finanszírozáshoz való hozzáférést a jogállamiság 
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tiszteletben tartásához, a Párizsi Megállapodás 1,5 °C-os célkitűzésével és a 2030-as 
kibocsátáscsökkentési célokkal való összhanghoz, az olyan szociális célkitűzéseknek 
való megfeleléshez kell kötni, mint a szegénység és a jövedelmi egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az adókijátszás, az agresszív adótervezés, az adókikerülés és a 
pénzmosás elleni küzdelemhez;

28. felszólítja a Bizottságot, hogy zárja ki az offshore vállalatokat és az adókijátszásban, 
adókikerülésben vagy adócsalásban részt vevő vállalatokat a pandémia gazdasági és 
társadalmi következményeinek kezelését célzó EBB-programokból, valamint a 
Covid19-hez kapcsolódó egyéb állami támogatásokból, különösen a SURE 
munkanélküliségi alapból;

29. úgy véli, hogy az EU határain a szén-dioxid-adóztatási mechanizmust, amely 
ténylegesen megadóztatja az EU-n kívüli termelésből és az oda történő szállításból 
származó további szén-dioxid-kibocsátást, össze kell kapcsolni a környezetvédelmi 
technológiák átadásával a fejlődő országoknak adott ingyenes engedélyek révén;

30. hangsúlyozza, hogy a munkavállalók semmilyen körülmények között nem fizethetnek e 
válságért; felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy a gazdaságélénkítést 
a vagyonnal és a jövedelemmel arányos adókból finanszírozzák, tegyenek javaslatot egy 
ambiciózus vagyonadóra, hozzanak létre hatékony arányos társasági adót, különösen a 
pénzügyi szektor rövid távú és spekulatív tranzakciókból hasznot húzó vállalatai 
számára, és támogassák a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adót (Tobin-adó);

31. felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy fogadjanak el intézkedéseket a 
válság által érintett több millió munkavállaló munkahelyének és bérének védelme, 
valamint a válság során nélkülözhetetlennek ítélt munkavállalók egészségének és 
munkakörülményeinek biztosítása érdekében, pénzügyi támogatást is nyújtva számukra;

32. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, hogy az európai területi 
együttműködési alapokon keresztül finanszírozzanak a gazdasági és társadalmi fejlődést 
előmozdító, határokon átnyúló projekteket, kiemelve a határokon átnyúló térségek és 
eurorégiók számára létfontosságú kisebb projekteket, és megkönnyítve a munkaerő 
határokon átnyúló mobilitását, amennyiben ezt az egészségügyi feltételek lehetővé 
teszik, többek között az esélyegyenlőség elvének előmozdítása, valamint az igazgatási, 
szociális és szabályozási keret kiigazítása révén;

33. kitart amellett, hogy a gazdaságélénkítési terv és a felülvizsgált többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó javaslat a programok folytatásának biztosítása érdekében tartsa fenn a 
nemek közötti egyenlőségre, a nők jogaira, köztük a szexuális és reproduktív jogokra, 
az emberi jogokra és a civil társadalmi szervezetekre elkülönített forrásokat, és kezelje a 
válság nőkre, lányokra és marginalizált csoportokra gyakorolt aránytalanul nagy 
hatását;

34. intézkedések meghozatalára szólít fel annak biztosítása érdekében, hogy a jelenlegi 
világjárványt követő válságra adott válaszok ne hagyják hátra a szegénység 
kockázatának leginkább kitett és már így is marginalizálódott csoportokat, ideértve a 
kisebbségeket és a migráns háttérrel rendelkező személyeket is; kéri, hogy a többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó felülvizsgált javaslat és a gazdaságélénkítési terv 
biztosítson megfelelő és közvetlen beruházásokat a civil társadalmi szervezetek, köztük 
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a migránsok és a kisebbségek által irányított szervezetek számára, összpontosítsanak a 
marginalizált közösségeket támogató szervezetekre, és tegyék lehetővé számukra, hogy 
több embert érjenek el; kéri, hogy az új többéves pénzügyi keret biztosítsa, hogy a 
javasolt Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapban (AMIF) szereplő, a migránsok 
és menekültek fogadására, valamint korai integrációjukra és befogadásukra szánt 
források ne csökkenjenek, és hogy ezek a csoportok bevándorlási jogállásuktól 
függetlenül megfelelő támogatásra legyenek jogosultak;

35. hangsúlyozza, hogy a Parlament az EU egyetlen demokratikusan megválasztott 
intézménye; sajnálattal veszi tudomásul az arra utaló jeleket, hogy a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a gazdaságélénkítési tervről szóló 
tárgyalásokon betöltött vezető szerepét gyengítik; hangsúlyozza, hogy a 
gazdaságélénkítési csomagnak jelentősnek kell lennie, és be kell épülnie az új, 
ambiciózus és újraorientált többéves pénzügyi keretbe; felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy tartsák tiszteletben a Parlament társjogalkotói előjogait, és teljes 
átláthatóság mellett működjenek; hangsúlyozza, nem fogja engedni, hogy a Bizottság és 
a Tanács a Parlamentet „alkunak nincs helye” típusú helyzetbe hozza; hangsúlyozza, 
hogy a Bizottság által végrehajtott valamennyi intézkedést parlamenti ellenőrzésnek kell 
alávetni; kéri, hogy vonják vissza a Parlament félreállítását célzó határozatokat;

°

° °

36. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Központi Banknak, valamint a tagállamok kormányainak, parlamentjeinek és 
szociális partnereinek.


