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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz 
– Bizottság
(2019/2213(BUD))

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületnek (IPCC) az 1,5 °C-os globális 
felmelegedésről szóló, 2018. október 8-i különjelentésére1,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre3,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra4,

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 
2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra5,

– tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetésére6 és az ehhez csatolt, a Parlament, a Tanács és a Bizottság által 
elfogadott együttes nyilatkozatokra,

– tekintettel a „2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – A 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című 2018. november 14-i időközi 
jelentésére7, valamint „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 HL L 193., 2018.7.30., 1.o.
3 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
4 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
5 HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
6 HL L xx., ….
7 Elfogadott szövegek,P8_TA(2018)0449.

https://www.ipcc.ch/sr15/


PE647.107v01-00 4/7 PR\1198521HU.docx

HU

keret és a saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című 2019. október 
10-i állásfoglalására8,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására9,

– tekintettel a Tanácsnak a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló, 
2020. ...-i következtetéseire (00000/2019),

– tekintettel eljárási szabályzatának 93. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel az EUMSZ 311. cikke értelmében az Uniónak gondoskodnia kell a szakpolitikai 
célkitűzései eléréséhez szükséges eszközökről, és költségvetését teljes egészében saját 
forrásokból kell finanszírozni;

B. mivel az EUMSZ 312. cikke értelmében a többéves pénzügyi keretet az Európai 
Parlament tagjainak többségével elfogadott egyetértését követően a Tanács fogadja el 
egyhangúlag;

C. mivel a jelenlegi többéves pénzügyi keret 2020 végén véget ér, és mivel 2021 a 
következő keret végrehajtásának első éve;

D. mivel a Parlament 2018 novembere óta készen áll a többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalásokra, a Tanács azonban eddig nem folytatott érdemi tárgyalásokat a 
Parlamenttel az Általános Ügyek Tanácsának üléséhez kapcsolódó minimális 
kapcsolatfelvételen túl; mivel az Európai Tanácson belüli megállapodás elérésére 
rendelkezésre álló időkeretet több alkalommal meghosszabbították; 

E. mivel amennyiben az új többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben, több uniós 
program is leállhat, mivel jogalapjuk már nem lesz alkalmazandó; mivel ilyen esetben 
az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésével összhangban biztonsági hálót kellene 
létrehozni a jelenlegi keret utolsó évére vonatkozó felső határok és egyéb rendelkezések 
ideiglenes meghosszabbítása formájában;

F. mivel a Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a 
pénzügyi források áramlását összhangba kell hozni az üvegházhatású gázok 
alacsonyabb szintű kibocsátására és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség 
fejlesztésére irányuló erőfeszítésekkel;

G. mivel a jelenlegi Bizottság geopolitikainak minősítette magát, és az éghajlattal és a 
környezettel kapcsolatos kihívások kezelésére törekszik, amit e generáció „meghatározó 
feladatának” tekint;

2021. évi költségvetés: a zöld megállapodás sikerre vitele...

1. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés létfontosságú az Unió előtt álló kihívások 

8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
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kezeléséhez, és tükrözi a tagállamok és az intézmények ambícióinak mértékét;

2. sajnálja, hogy nem fordítottak figyelmet az IPCC tudósai által a legutóbbi jelentésükben 
megfogalmazott felhívásra, hogy radikális fellépésre van szükség az ökológiai 
átmenethez való felzárkózás érdekében, azon figyelmeztetésük fényében, miszerint a 
CO2-koncentráció 2018 és 2019 között háromszor gyorsabban nőtt, mint az 1960-as 
években; hangsúlyozza, hogy csak néhány év maradt hátra annak megakadályozására, 
hogy az éghajlatváltozás visszafordíthatatlanul kikerüljön az ellenőrzésünk alól;

3. megjegyzi, hogy az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának 2030-ig 55%-
kal történő csökkentése óriási kihívást jelent, különösen az épületek szigetelése, a 
tömegközlekedés fejlesztése, valamint a mezőgazdasági átállás és a társadalmilag 
igazságos átállás megvalósítása tekintetében; kitart amellett, hogy ahhoz, hogy e példa 
nélküli vállalkozás mindössze tíz év alatt sikeres legyen, sürgős fellépésre van szükség, 
amelyet 2021-től egy erős uniós költségvetésnek kell támogatnia;

...és az uniós polgárok védelme a következő pénzügyi válsággal szemben

4. aggasztja az új pénzügyi válság kockázata, amint azt a nemzetközi pénzügyi 
intézmények is kiemelték, tekintettel az állami és a magánszektor növekvő globális 
adósságállományára (a világ GDP-jének 322%-a); aggódik egy ilyen válság lehetséges 
társadalmi és politikai következményei miatt – amelyek a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
előrejelzése szerint tízszer súlyosabbak lehetnek, mint 2008 után –, ha az EU nem 
rendelkezik a társadalmi kohézió védelmét szolgáló új eszközökkel;

A kihívásokkal arányos költségvetés

5. üdvözli a Bizottságnak az európai zöld megállapodásra és a Fenntartható Európa 
beruházási tervre, különösen a Méltányos Átállást Támogató Alapra irányuló 
javaslatait; hangsúlyozza, hogy ezek szorosan kapcsolódnak a következő többéves 
pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokhoz, és ezért erős és hiteles többéves pénzügyi 
keretet vonnak magukkal; hangsúlyozza, hogy az új kezdeményezések finanszírozását a 
Bizottság eredeti javaslatán felül kell számításba venni, ami így a többéves pénzügyi 
keret felső határainak megemelését eredményezi;

6. megjegyzi azonban, hogy az ÜHG-kibocsátás 2030-ig történő 40%-os csökkentésére 
irányuló célkitűzés eléréséhez a Bizottság becslése szerint évente legalább 500 milliárd 
EUR-s finanszírozási hiányt kell áthidalni, beleértve a társadalmi alkalmazkodást célzó 
intézkedéseket is; úgy véli, hogy ezt a finanszírozási hiányt még a 40%-os célkitűzés 
esetében is erősen alábecsülték, nem beszélve az 55%-os célkitűzésről, és azt még uniós 
vagy nemzeti szinten kell kezelni; hangsúlyozza, hogy e célkitűzések elérése érdekében 
sürgősen újabb jelentős előrelépésre van szükség a politikai és pénzügyi erőfeszítések 
terén; úgy véli, hogy a valódi új saját források bevezetése kulcsfontosságú e szakadék 
áthidalásához; úgy véli, hogy a méltányos átálláshoz igazságos finanszírozásra van 
szükség;

7. ezért úgy véli, hogy a teljes 2021. évi költségvetésnek meg kell felelnie az európai zöld 
megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalásában kért 55%-os ÜHG-
kibocsátáscsökkentési célkitűzésnek, valamint a Bizottság elnöke által tett szociális 
kötelezettségvállalásoknak, hogy megfelelő jelzéseket küldjünk az uniós polgároknak és 
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vállalkozásoknak;

8. megismétli, hogy a Parlament többéves pénzügyi keretre vonatkozó megbízatását a 
felső határokról, a programok előirányzatairól, a saját forrásokról és a rugalmassági 
rendelkezésekről, a félidős felülvizsgálatról és az olyan horizontális elvekről, mint a 
fenntartható fejlődési célok érvényesítéséről, valamint az éghajlatváltozás és a nemek 
közötti egyenlőségről szóló, 2018. november 14-i időközi jelentésében határozták meg;

9. megismétli azon álláspontját, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 2018-as árakon 1324,1 milliárd EUR-ban kell 
megállapítani, amely az EU-27 bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,3%-át teszi ki; ezt 
az álláspontot tükrözve eltökélt szándéka, hogy megvédje a 2021. évi költségvetés folyó 
árakon számított 192,1 milliárd EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatait (a 
GNI 1,29%-a);

10. megjegyzi, hogy ez az álláspont az Európai horizont esetében 2021-ben 18,179 milliárd 
EUR-t, az Erasmus+ esetében 4,613 milliárd EUR-t, az InvestEU Alap esetében 2,132 
milliárd EUR-t, az Egységes piac program esetében 883 millió EUR-t, az Európai 
Szociális Alap Plusz esetében 15,645 milliárd EUR-t, az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz esetében 4,256 milliárd EUR-t, a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz (NDICI) esetében 11,716 milliárd EUR-t, a LIFE esetében 
pedig 937 millió EUR-t jelent;

11. célja, hogy kötelező célokat tűzzön ki a biológiai sokféleséggel és az éghajlati 
szempontok érvényesítésével kapcsolatban, és hogy ez utóbbit 2021-re legalább 30%-
ban rögzítse; ismételten felhívja a Bizottságot, hogy határozzon meg egyértelmű 
támogathatósági kritériumokat az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
releváns kiadások meghatározására és nyomon követésére szolgáló szigorú és átfogó 
módszertanra vonatkozóan;

A kifizetések elégséges és reális szintje

12. eltökélt szándéka, hogy elkerülje az újabb kifizetési válságot; megismétli, hogy a 
kifizetések általános felső határának figyelembe kell vennie a 2020 végén fennálló 
kötelezettségvállalások példátlan volumenét, amelyet a következő többéves pénzügyi 
keretben kell rendezni; megjegyzi továbbá, hogy 2021-ben a kifizetési előirányzatok 
nagyrészt a 2014–2020 közötti programok befejezésére fognak összpontosítani; 
ragaszkodik azonban ahhoz, hogy ez ne akadályozza új programok indítását;

13. ezért szorgalmazza, hogy a kifizetéseket 2021-től megfelelő szinten állapítsák meg a 
kedvezményezettek nehézségeinek elkerülése érdekében, és megismétli azon 
kötelezettségvállalását, hogy 2021-re folyó árakon 184,7 milliárd EUR-s kifizetési 
szintet fog védeni;

A többéves pénzügyi keret vészhelyzeti terve

14. ismételten kéri egy vészhelyzeti terv kidolgozását a kedvezményezettek védelme és a 
finanszírozás folyamatosságának biztosítása érdekében arra az esetre, ha a jelenlegi 
többéves pénzügyi keretet 2020 utánra is meghosszabbítanák; kéri, hogy a Bizottság 
haladéktalanul terjesszen elő ilyen tervet, beleértve adott esetben a jogalapok 
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meghosszabbítását is;

15. megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keret jelenlegi felső határainak meghosszabbítása 
2021-ben 172,2 milliárd EUR kötelezettségvállalási előirányzatot eredményezne, ami a 
Bizottság 2018. évi becslése szerint az EU GNI-jének 1,15%-át teszi ki; megjegyzi 
továbbá, hogy 2021 elején további 3,5 milliárd EUR áll majd rendelkezésre a 
rugalmassági eszközök keretében;

°

° °

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek.


