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Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Költségvetési Bizottság felkérést kapott, hogy nyilvánítson 
véleményt az Ön bizottsága számára. 

2020. augusztus 27. és november 10. között a Bizottság javaslatai, valamint a Parlament és a 
Tanács által kifejtett álláspontok alapján a Költségvetési Bizottság többéves pénzügyi kerettel 
és saját forrásokkal foglalkozó tárgyalócsoportja tárgyalásokat folytatott a Tanács és a 
Bizottság képviselőivel a költségvetés területére vonatkozó új intézményközi megállapodásról 
a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretre, a saját forrásokra és az EU helyreállítási 
eszközére, a Next Generation EU-ra kiterjedő csomag részeként. Ezt az intézményközi 
megállapodást a Parlament általi jóváhagyás céljából ezúton továbbítjuk Önnek.

Tekintettel az ügy sürgősségére, a BUDG bizottság koordinátorai november 16-án, hétfőn 
írásbeli eljárás keretében úgy határoztak, hogy a véleményt levél formájában küldik el.
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A Költségvetési Bizottság 2020. november 19-i, szavazással egybekötött ülésén megvizsgálta 
a kérdést. Ugyanezen az ülésen1 a bizottság úgy határozott, hogy felkéri az Alkotmányügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy hagyja jóvá a szóban forgó intézményközi 
megállapodás megkötését és az általa elfogadandó állásfoglalási indítványba foglalja bele az 
alábbi javaslatokat.

Tisztelettel,

Johan Van Overtveldt

MÁSOLATOT KAP:
A többéves pénzügyi kerettel és a saját forrásokkal foglalkozó tárgyalócsoport tagjai:
Jan OLBRYCHT, a többéves pénzügyi keretről szóló jelentés társelőadója
Margarida MARQUES, a többéves pénzügyi keretről szóló jelentés társelőadója
José Manuel FERNANDES, a saját forrásokról szóló jelentés társelőadója
Valérie HAYER, a saját forrásokról szóló jelentés társelőadója
Rasmus ANDRESEN, tag 

1 A zárószavazáson jelen voltak: Janusz Lewandowski (alelnök), Olivier Chastel (alelnök), Niclas Herbst 
(alelnök), Margarida Marques (alelnök/ a vélemény társelőadója), Jan Olbrycht (a vélemény társelőadója), 
Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, 
José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe Vlad, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, 
Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, 
Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, 
Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, 
Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig. 
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JAVASLATOK

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság képviselői 2020. november 10-én 
átfogó politikai megállapodást értek el a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a Helyreállítási Eszközről; mivel ez a politikai 
megállapodás kiterjed 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 vonatkozó ütemtervről szóló 
megújított intézményközi megállapodásra;

B. mivel az intézményközi megállapodás első alkalommal tartalmaz a saját forrásokra 
vonatkozó rendelkezéseket, nevezetesen egy új mellékletet, amely meghatározza a 
2021–2027-es többéves pénzügyi keret időszakára vonatkozó, a Helyreállítási Eszköz 
(Next Generation EU) kamatainak és törlesztési költségeinek fedezéséhez elegendő új 
saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervet, valamint azt, hogy az egyetemesség 
elvével összhangban a törlesztési szükségleteket meghaladó mely bevételeknek kell 
továbbra is általános bevételként az uniós költségvetést finanszírozniuk;

C. mivel az intézményközi megállapodás tartalmaz egy új részt a Helyreállítási 
Eszköz/Next Generation EU (NGEU) tekintetében folytatott együttműködésről, 
amelynek célja a költségvetési hatóságnak az NGEU keretébe tartozó külső címzett 
bevételek irányításába való megfelelő bevonásának biztosítása; mivel ez a rész utal az 
EUMSZ 122. cikkén alapuló, az uniós költségvetésre nézve esetlegesen jelentős hatást 
gyakorló új javaslatok költségvetési ellenőrzéséről szóló új együttes nyilatkozatra;

D. mivel az intézményközi megállapodás jelentős javításokat tartalmaz az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 30%-os célkitűzés nyomon 
követésére szolgáló módszerek kidolgozása és végrehajtása, a többéves pénzügyi keret 
új, a biológiai sokféleségre vonatkozó, 2024-től kezdve 7,5%-os, illetve 2026-ban és 
2027-ben 10%-os kiadási céljának kidolgozása, valamint a nemek közötti egyenlőségre 
szánt kiadások mérése tekintetében, ideértve a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének előmozdítását is;

E. mivel az intézményközi megállapodás tartalmaz egy új részt a kedvezményezettekre 
vonatkozó adatok minőségéről és összehasonlíthatóságáról, amelynek célja az uniós 
finanszírozás végső kedvezményezettjeire vonatkozó információk és adatok 
összegyűjtésére, összehasonlítására és összesítésére szolgáló szabványosított 
intézkedések bevezetése;  

F. mivel az intézményközi megállapodás alkalmazása horizontálisnak tekintendő, és nem 
zárja ki, hogy a társjogalkotók egy konkrét rendelet keretében további intézkedésekről 
állapodjanak meg az adatok minőségének és összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében, különösen a közvetlen irányítás alatt álló programok tekintetében, vagy 
hogy tovább javítsák a költségvetési hatóság bevonását a külső címzett bevételek 
irányításába;

G. mivel az intézményközi megállapodás első alkalommal tartalmaz a többéves pénzügyi 
keretről folytatott tárgyalások során folytatott együttműködésre és párbeszédre 
vonatkozó rendelkezéseket, amelyek célja a Szerződés azon követelményeinek 
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gyakorlati megvalósítása, hogy a többéves pénzügyi keret elfogadásának 
megkönnyítéséhez szükséges minden intézkedést meg kell tenni, valamint a 
költségvetési kérdésekben elő kell mozdítani a konzultációt és az álláspontok 
egyeztetését;

H. mivel az új intézményközi megállapodás végre rögzíti a speciális eszközök 
igénybevételére vonatkozó meglévő rendelkezéseket, valamint a programozás és az 
előrejelzések átláthatóságára vonatkozó további célzott kiigazításokat;

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését.


