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B9-0230/2020

az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Tanács 2020. július 17–21-i ülésének 
következtetéseiről
(2020/2732(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225., 295., 310., 
311., 312., 323 és 324. cikkére, valamint az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 
3. és 15. cikkére,

– tekintettel a Bizottságnak a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló tanácsi rendeletre vonatkozó, 2018. május 2-i javaslatára és a Bizottság 
2020. május 28-i módosított javaslatára (COM(2018)322),

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra 
irányuló, 2018. május 2-i és 2020. május 28-i módosított bizottsági javaslatra 
(COM(2020)325),

– tekintettel az „Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja” című, 2020. 
május 27-i bizottsági közleményre (COM(2020)442) és az azt kísérő, a többéves 
pénzügyi kerettel, a saját forrásokkal és a helyreállítási tervvel kapcsolatos rendeletekre, 
határozatokra és jogi szövegekre,

– tekintettel a Bizottság 2020. július 7-i európai nyári gazdasági előrejelzésére,

– tekintettel az Európai Tanács 2020. július 21-én elfogadott következtetéseire,

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

1. tudomásul veszi az Európai Tanács július 17–21-i ülésének eredményét és az állam- és 
kormányfők által elfogadott következtetéseket; üdvözli továbbá, hogy az állam- és 
kormányfők a gazdaság újraindítása érdekében az Európai Parlament májusi 
javaslatának megfelelően elfogadták az Európai Helyreállítási Eszköz létrehozását; 
támogatja az Európai Tanács megközelítését, amely nem lépte túl a Szerződések 
rendelkezéseit; véleménye szerint az átfogó csomag lendületet ad a beruházásoknak, 
többek között a magánbefektetések bevonásával, amely segítséget nyújt a 
tagállamoknak a jelenlegi válság előreláthatóan mély és tartós hatásának leküzdésében; 
hangsúlyozza,  hogy ez a helyreállítási csomag a kkv-k és az európai ipar támogatását 
célzó stratégiai beruházások összevonása révén fontos szerepet játszik a gazdaságaink 
átalakítására, valamint a munkalehetőségek és a készségek növelésére irányuló 
folyamatos erőfeszítésekben, a válság munkavállalókra, fogyasztókra és családokra 
gyakorolt hatásának enyhítése érdekében; fontosnak tartja, hogy foglalkozzon a 
társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségekkel, valamint a válság által leginkább sújtottak 
szükségleteivel;

2. kétségét fejezi ki az éghajlati célkitűzések beillesztésével kapcsolatban, amelyek 
túlságosan ambiciózusak lehetnek, és akadályozhatják a tagállamokat abban, hogy 
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támogassák a foglalkoztatást és a megerősített nemzeti ipari bázist;

3. elkötelezett a Tanáccsal és a Bizottsággal saját álláspontjaik alapján folytatandó 
konstruktív és előretekintő tárgyalások mellett; készen áll arra, hogy pozitív és 
konstruktív eredmények érdekében felgyorsítsa a tárgyalásokat, kellő időben ahhoz, 
hogy 2021 elejétől el lehessen kezdeni a végrehajtást;

4. megjegyzi, hogy a Covid19-válság igen eltérő hatást gyakorol a tagállamok 
gazdaságára, amiatt, hogy a gazdasági válságra való reagálás lehetőségei igen 
heterogének; hangsúlyozza, hogy számos, az egészségügyi válság által leginkább sújtott 
tagállam gazdasági szempontból is a legnagyobb károkat fogja elszenvedni; 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a tagállamok aszimmetrikus gazdasági 
válaszlépései egy újabb pénzügyi és államadósság-válsághoz vezethetnek, 
veszélyeztethetik az EU konvergenciára irányuló erőfeszítéseit és torzulásokat 
okozhatnak az egységes piacon;

5. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a helyreállítási csomag keretében elfogadott 
pénzeszközök nem állnak majd azonnal rendelkezésre; rendkívül sajnálatosnak tartja, 
hogy a Covid19-világjárványra való reagálásra elkülönített források csak 2021 tavaszán 
állnak majd rendelkezésre, mintegy tizenkét hónappal a válság számos tagállamban 
tapasztalt legnehezebb időszaka után;

6. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniós Helyreállítási Eszközön keresztül finanszírozott 
programoknak következeteseknek kell lenniük, és teljes mértékben összhangban kell 
állniuk az EU kötelezettségvállalásaival és prioritásaival; megjegyzi, hogy a 
koronavírus-pandémia gyökeresen megváltoztatta az állami és magánfinanszírozást, 
szükségessé téve, hogy a Bizottság átfogóan újra megvizsgálja politikai prioritásait, 
többek között egy „helyreállítási teszt” bevezetése és az európai zöld megállapodás 
keretében tervezett valamennyi intézkedés felfüggesztése révén, annak érdekében, hogy 
csökkenjenek az adminisztratív és szabályozási terhek, valamint minden szükséges 
európai és nemzeti szintű intézkedést meg lehessen hozni a vállalkozások és az ipar 
támogatására;

7. úgy véli, hogy a helyreállítás keretében finanszírozott reformok és beruházások 
elősegíthetik a versenyképességet és a jövőorientált célokat, például a kutatást, a 
digitalizációt és a kkv-k támogatását, egyszersmind előmozdíthatják a vállalkozói 
szellemet és csökkenthetik a harmadik országoktól való energiafüggőséget, ama fő 
céltól vezérelve, hogy valamennyi tagállamban ösztönözzék és bátorítsák a 
foglalkoztatáshoz és gazdasági növekedéshez vezető erős, versenyképes gazdaságokat; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok vannak a legjobb helyzetben azon projektek és 
beruházások beazonosításához, amelyek a leginkább alkalmasak arra, hogy a 
helyreállítási alapok felhasználásával hozzáadott értéket teremtsenek;

8. véleménye szerint az átláthatóság, a demokrácia és az elszámoltathatóság fontossága 
miatt teljes mértékben be kell vonni a Parlamentet – a költségvetési hatóság egyik 
ágaként – a helyreállítási eszköz létrehozásába és végrehajtásába, valamint a 
hitelfelvételi és hitelnyújtási műveletekbe mint alapvető költségvetési műveletekbe; úgy 
véli, hogy a forrásokat gyorsan folyósítani kell a sürgősen szükséges helyreállítási 
folyamat támogatása és annak biztosítása érdekében, hogy a Helyreállítási és 
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Rezilienciaépítési Eszköz programjai összhangban legyenek a meglévő uniós alapokkal 
és célkitűzésekkel, amelyek valódi európai hozzáadott értéket képviselnek; úgy véli, 
hogy a helyreállítási eszköz létrehozása és végrehajtása, valamint a hitelfelvételi és 
hitelnyújtási műveletek során biztosított utólagos parlamenti demokratikus 
ellenőrzéshez garanciát kell nyújtani és azokat a polgárokkal szembeni átláthatósággal, 
tájékoztatással és elszámoltathatósággal kell kiegészíteni;

9. felhívja a Bizottságot, hogy kerülje el a projektek megtérülési rátájára vonatkozó irreális 
várakozásokat vagy előrejelzéseket, és jobb teljesítménymérőket alkalmazzon, amelyek 
jobban tükrözik a projektek eredményeit, lehetővé téve a projektek ár-érték arányának 
jobb értékelését;

10. támogatja a kormányközi megközelítés alkalmazását a nézeteltérések hatékony és 
eredményes megoldása érdekében, bizonyítva az abban rejlő értéket, ha – a 
nemzetállamok tiszteletben tartása mellett – kollektív megközelítést találnak 
valamennyi tagállamban; hangsúlyozza, hogy a végleges megállapodásnak meg kell 
felelnie az európai polgárok igényeinek;

11. hangsúlyozza, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
kereten van még mit javítani, különösen a jövőorientált programokat illetően; 
hangsúlyozza, hogy valódi politikai tárgyalásokra és minőségi megállapodásra van 
szükség;

12. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nem veszélyeztetheti a többéves pénzügyi keret és 
programjai hosszú távú életképességét egy olyan rövid távú megközelítés, amely 
elsősorban a helyreállítási intézkedések finanszírozására vonatkozó politikai 
kompromisszumra összpontosít; úgy véli, hogy a tagállamok gazdasági fejlődését 
támogató kulcsfontosságú elemnek tekintett kohéziós politikára szánt forrásokat nem 
szabad strukturálisan csökkenteni;

13. sajnálatosnak tartja, hogy a közös agrárpolitika (KAP) előirányzatainak csökkentései 
nem ismerik el annak stratégiai jelentőségét; kiemeli, hogy a KAP költségvetésének 
csökkentése ellentétes az Európai Parlamentnek a KAP költségvetésének reálértéken 
történő fenntartására és stabilizálására irányuló felhívásával; megismétli, hogy a 
finanszírozás csökkentése korlátozni fogja a mezőgazdasági termelők lehetőségeit arra, 
hogy hozzájáruljanak az uniós agrár-élelmiszeripari piacok stabilitásához és más 
szakpolitikai célok eléréséhez;

14. hangsúlyozza, hogy az intézményközi tárgyalásoknak ki kell terjedniük a többéves 
pénzügyi keret és az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz programonkénti lebontására 
egyaránt; hangsúlyozza annak veszélyét, hogy egyes kiemelt programok finanszírozása 
2020 és 2021 között drasztikusan, hirtelen lecsökken; rámutat továbbá, hogy 2024-től az 
uniós költségvetés egésze jóval a jelenlegi szint alá süllyedhet, ami ellentétes az EU 
kötelezettségvállalásaival és prioritásaival és veszélyezteti azokat, nevezetesen a 
digitális menetrendet, a gazdasági átmenet és egy versenyképes egységes piac 
támogatását, a védelmi képességek előmozdítását, a foglalkoztatás támogatását és a 
geopolitikai menetrendet;

15. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniós Helyreállítási Eszközhöz (tőke és kamatok) 
kapcsolódó valamennyi visszatérítést csak a többéves pénzügyi keret felső határértékein 
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túlmenően lehessen bevezetni a költségvetésbe, és azokat az Európai Unió saját 
forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozat [COM(2020) 445-2018/0135 (CNS)] 3. 
cikkének c) pontja szerinti, „a saját források felső határának rendkívüli és ideiglenes 
emelése” értelmében kell szerepeltetni;

16. felhívja a figyelmet arra, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló korábbi tárgyalások 
során elfogadott korlátozott rugalmasságot a Bizottság és a Tanács széles körben 
kihasználta a pénzügyi időszak során korábban nem tapasztalt és/vagy előre nem látható 
válságok kezelése érdekében; ezért kitart amellett, hogy a rugalmasságot legalább az 
Európai Bizottság által javasolt és a többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatainak felső határai fölött kiszámított szinten növelni kell;

17. emlékeztet az állam- és kormányfők által a saját forrásokról elért megállapodásra; 
megjegyzi, hogy a Bizottság a többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatában új 
saját forrásokat azonosított; sürgeti a Bizottságot, hogy ne kérjen adókivetési hatáskört 
az EU számára, és ne törekedjen további saját forrásokra a környezetvédelmi 
célkitűzésekhez kapcsolódóan; hangsúlyozza, hogy a bruttó nemzeti jövedelemen (GNI) 
alapuló hozzájárulások megbízható, stabil és tisztességes bevételi forrást biztosítanak az 
uniós költségvetés számára, és jelentős támogatást élveznek a tagállamok nagy 
többségében, úgy véli, hogy az uniós bevételek átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében világos és egységes módon kell 
bemutatni a nemzeti költségvetésekben a saját forrásokat;

18. ennélfogva kijelenti, hogy kész felgyorsítani a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret programjainak és a helyreállítási tervnek az elfogadását annak 
érdekében, hogy 2021. január 1-jétől biztosítható legyen annak zökkenőmentes 
elindítása, amennyiben kielégítő megállapodás születik a fent említett módosításokról;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az Európai 
Tanácsnak és a Bizottságnak.


