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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló indítványukba foglalják 
bele az alábbi módosításokat:

A. mivel egy nem uniós ország nem élvezheti ugyanazokat a jogokat és előnyöket, mint 
egy tagállam; mivel az Uniónak az Egyesült Királyság uniós programokban való 
részvételét az Unió és állampolgárai stratégiai és pénzügyi érdekeit szem előtt tartva 
kell figyelembe vennie; mivel bármely döntésnek, amely az Egyesült Királyságnak az 
ilyen programokban való részvételére vonatkozik, figyelembe kell vennie a tervezett 
partnerség valamennyi lényeges szempontját, e partnerségnek ugyanis koherens 
struktúrát kell alkotnia; mivel az Egyesült Királyságnak eleget kell tennie valamennyi 
pénzügyi kötelezettségvállalásnak, amelyről a kilépésről rendelkező megállapodás során 
megállapodott;

B. mivel az Egyesült Királyság uniós programokban való részvételének tiszteletben kell 
tartania a megfelelő jogalapokban meghatározott valamennyi vonatkozó szabályt, 
mechanizmust és részvételi feltételt; mivel ennek következtében és többek között 
megfelelő egyensúlyt kell biztosítani az Egyesült Királyság hozzájárulásai és a 
részvételből fakadó előnyei között, és biztosítani kell, hogy az Egyesült Királyság nem 
uniós országként semmilyen programmal kapcsolatban se rendelkezhessen 
döntéshozatali hatáskörrel; mivel az uniós programokban való brit részvétel szintjéről 
maximális egyértelműséget kell biztosítani;

C. mivel az átmeneti időszak meghosszabbítása esetén az Egyesült Királyság a következő 
többéves pénzügyi keretben vállalt uniós programok és tevékenységek végrehajtása 
szempontjából nem uniós országnak minősül, és hozzájárul az uniós költségvetéshez, 
amely hozzájárulás összegét a kilépésről rendelkező megállapodás által létrehozott 
vegyes bizottság határozza meg;

D. mivel az Unió pénzügyi érdekeit meg kell védeni, többek között a Bizottság, az Európai 
Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az Európai Ügyészség (EPPO) és az Európai 
Számvevőszék által végzett ellenőrzések és vizsgálatok keretében, valamint az Európai 
Parlament ellenőrzési jogköre révén;

E. mivel a politikai nyilatkozatban az Unió és az Egyesült Királyság emlékeztetett a 
jövőbeli PEACE PLUS program végrehajtása iránti közös elkötelezettségére, fenntartva 
a jövőbeli program jelenlegi finanszírozási arányait;

F. mivel az Egyesült Királyság megbízásában kijelenti, hogy mérlegelni fogja az 
Erasmus+ egyes részeiben való, korlátozott idejű részvételt;

1. javasolja a Bizottság számára, hogy:

a) tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 
tervezett partnerség részeként az uniós programokban való részvétellel 
kapcsolatban megállapítandó általános elvek és feltételek magukban foglalják azt 
a követelményt, hogy az Egyesült Királyság méltányos és megfelelő pénzügyi 
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hozzájárulást nyújtson mind részvételi díj, mind operatív hozzájárulás 
tekintetében minden olyan programhoz, amelyben részt vesz;

b) biztosítsa, hogy az Egyesült Királyság bármely programban való részvételének 
általános szabálya a teljes programban való részvétel legyen, kivéve, ha a 
részleges részvétel például bizalmas jelleg miatt indokolt, és hogy a részvétel az 
érintett program teljes időtartamára szóljon; különösen azt ajánlja, hogy a 
Bizottság ne fogadja el az Egyesült Királyságnak az Erasmus+ programban való 
rendszertelen részvételét, vagy a többéves pénzügyi keret szerinti program teljes 
időtartamánál rövidebb ideig való részvételét, továbbá biztosítsa a 
kiszámíthatóságot az Unióban létrehozott uniós programok résztvevői számára, 
valamint a költségvetési előirányzatok stabilitását;

c) tegyen javaslatokat a brit hatóságok és az uniós ügynökségek közötti 
együttműködést szolgáló rendelkezésekre, figyelembe véve, hogy az Egyesült 
Királyság nem uniós országként nem rendelkezik döntéshozatali jogkörrel az 
uniós ügynökségek tekintetében;

d) biztosítsa, hogy az Egyesült Királyság uniós programokban való részvétele ne 
járjon az uniós költségvetésből az Egyesült Királyságba irányuló nettó 
transzferekkel, továbbá biztosítsa hogy az Unió egyoldalúan fel tudja függeszteni 
vagy meg tudja szüntetni az Egyesült Királyság uniós programokban való 
részvételét, amennyiben a részvétel feltételei nem teljesülnek vagy az Egyesült 
Királyság nem fizeti be tisztességes pénzügyi hozzájárulását;

e) biztosítsa, hogy az Egyesült Királysággal kötött szerződés tartalmazza a pénzügyi 
szabálytalanságok, a csalás, a pénzmosás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő 
egyéb bűncselekmények kezeléséhez szükséges intézkedéseket;

f) az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának biztosítása 
érdekében vizsgálja meg és készítse elő az összes lehetséges forgatókönyvet, 
beleértve az átmeneti időszak meghosszabbítását és az Egyesült Királyság ebből 
eredő pénzügyi kötelezettségeit is.
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