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B9-0429/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a többéves pénzügyi keretről, a jogállamisági 
feltételekről és a saját forrásokról
(2020/2923(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 14., 15., 16. és 17. cikkére, 
valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 295., 310., 311., 312. 
és 322. cikkére,

– tekintettel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet („jogállamiságról szóló rendelet”) kapcsán 2020. 
november 5-én született politikai megállapodásra;

– tekintettel a 2020 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről 
szóló, 2021. november 10-én elért politikai megállapodásokra, köztük az együttes és 
egyoldalú nyilatkozatokra, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új 
saját forrásokról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, az új saját 
források bevezetésére vonatkozó ütemtervet is tartalmazó intézményközi 
megállapodásra, valamint az Európai Uniós Helyreállítási Eszközről szóló rendeletre 
(EURI),

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

– tekintettel az Európai Tanács 2020. december 11-én elfogadott következtetéseire,

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

A. mivel a Covid19-világjárvány emberéletetek ezreit oltotta ki Európában és a világban, 
és példa nélküli válsághoz vezetett, amely katasztrofális következményekkel járt 
magánszemélyek, munkavállalók és vállalkozások számára, ezért példa nélküli választ 
is igényel, különösen a Covid19 második hullámát követően;

B. mivel valamennyi érintett uniós intézmény folyamatos erőfeszítéseket tett a többéves 
pénzügyi keretről, az intézményközi megállapodásról, az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről és a jogállamiságról szóló rendeletről szóló tárgyalások lezárására, biztosítva 
az időben történő elfogadást és végrehajtást;

1. üdvözli a többéves pénzügyi keretről, az intézményközi megállapodásról és az Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközről szóló, november 10-én elért politikai megállapodásokat, 
köztük az együttes és egyoldalú nyilatkozatokat; kiemeli, hogy a politikai 
megállapodások többek között a következő rendelkezéseket tartalmazzák:

 egy példa nélküli 1,8 billió EUR összegű csomag, beleértve a helyreállítási 
tervet (750 milliárd EUR);
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 16 milliárd EUR összegű kiegészítés a 2021 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kerethez, amelyet az EP által meghatározott 
kiemelt uniós programok (az EU az egészségügyért program, a Horizont Európa, 
az Erasmus+, az Integrált Határigazgatási Alap, a Frontex, az InvestEU, a Jogok 
és értékek program, a Kreatív Európa, a humanitárius segély és az NDICI) 
között kell elosztani;

 indikatív ütemterv az új saját források 2021-től kezdődő bevezetésére;

 az Európai Parlament mint költségvetési hatóság szerepének megerősítése, 
különösen az EUMSZ 122. cikkén alapuló új eszköz létrehozása esetén;

2. mindazonáltal továbbra sem elégedett az uniós költségvetés védelmére vonatkozó 
általános feltételrendszerről szóló rendelettervezettel; hangsúlyozza, hogy az uniós 
források felhasználásának feltételrendszerét olyan objektív, konkrét, mérhető és 
megfelelő kritériumokra kell alapozni, amelyek nem teszik lehetővé a politikai 
eszközként való felhasználást és a bizonytalanságot; aggodalmát fejezi ki a feltételesség 
általános rendszeréről szóló rendelet Szerződésekkel való összeegyeztethetősége miatt; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Bíróságnak kell megállapítania, hogy ez a rendelet 
összeegyeztethető-e az uniós joggal;

3. határozottan sürgeti az Európai Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a 2020. december 
10–11-i tanácsi következtetéseket, és kötelezze el magát azok mellett, különös 
tekintettel az uniós költségvetés védelmére vonatkozó feltételrendszer általános 
rendszeréről szóló rendelettervezet pontosításaira és értelmező záradékaira, valamint 
kéri az Európai Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben az e következtetésekben foglalt, a 
rendelet gyakorlati alkalmazására vonatkozóan elfogadott értelmezést;

4. úgy véli, hogy a helyreállítási terv ösztönzi a beruházásokat, ami segíteni fogja a 
tagállamokat a jelenlegi válság várhatóan mély és tartós hatásainak leküzdésében; 
hangsúlyozza, hogy a válság a munkavállalókra, a fogyasztókra és a családokra 
gyakorolt hatásának enyhítése érdekében ez a terv fontos szerepet fog játszani a 
gazdaságaink átalakítására, a kkv-k és az európai ipar támogatására, valamint a 
munkalehetőségek és a készségek növelésére irányuló, folyamatban lévő 
erőfeszítésekben; fontosnak tartja, hogy a terv foglalkozik a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségekkel, valamint a válság által leginkább sújtottak szükségleteivel;

5. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a többéves pénzügyi keret és programjai hosszú távú 
életképességét nem veszélyeztetheti egy olyan rövid távú megközelítés, amely 
elsősorban a helyreállítási intézkedések finanszírozására vonatkozó politikai 
kompromisszumra összpontosít;

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


