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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmét 
szolgáló biztonsági hálóról: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása
(2020/2051(INL))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 311. cikkére és 312. cikkének (4) bekezdésére,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 
tanácsi rendeletre irányuló 2018. május 2-i bizottsági javaslatra (COM(2018) 322)2

– tekintettel „A 2020 utáni időszakra szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
parlamenti álláspont előkészítése” című, 2018. március 14-i állásfoglalására3;

– tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – a 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a 
saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című, 2019. október 10-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodás 16. pontjára6,

– tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 10. 
pontjára7,

– tekintettel eljárási szabályzata 47. és 54. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére,

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

1 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
2 COM(2018)0322.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0075.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
6 HL L 304., 2010.11.20., 47. o.
7 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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A. mivel a Bizottságnak az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 25. cikkével összhangban 
2018. január 1-je előtt elő kellett volna terjesztenie az új többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó javaslatát, ám ehelyett úgy döntött, hogy ezt több hónappal elhalasztja;

B. mivel a Parlament 2018. március 14-én, az uniós intézmények közül elsőként elfogadta 
álláspontját, és meghatározta a 2020 utáni időszakra szóló többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó prioritásait;

C. mivel 2018. május 2-án a Bizottság a 2021–2027 közötti időszakra és az Unió saját 
forrásaira vonatkozó jogalkotási javaslatokat nyújtott be, melyeket új uniós programok 
és eszközök létrehozására irányuló jogalkotási javaslatok követtek; mivel ez a javaslat a 
többéves pénzügyi keret felső határát az EU-27 bruttó nemzeti jövedelmének 1,11%-
ában határozta meg (beleértve az Európai Fejlesztési Alapból származó 0,03%-ot is), 
ami eleve alacsonyabb volt, mint a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó becslés (az EU-27 bruttó nemzeti jövedelmének 1,16%-a), 
azzal a kifejezett céllal, hogy alapot biztosítson a 2019-es parlamenti választások előtt 
lezárandó gyors tárgyalásokhoz;

D. mivel a Parlament már 2018. november 14-én elfogadta a tárgyalási megbízásának 
részletes számadatait és módosításait is tartalmazó időközi jelentését, és azóta készen 
állt arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat a Tanáccsal;

E. mivel 2018 novembere és 2019 áprilisa között a Parlament rekord gyorsasággal fogadott 
el tárgyalási megbízásokat vagy első olvasatbeli álláspontokat szinte valamennyi ágazati 
programmal kapcsolatban, és hogy ne késleltesse az új programok létrehozásának 
folyamatát, beleegyezett még abba is, hogy több részleges megállapodásról és közös 
megegyezésről tárgyaljon a Tanáccsal; mivel a többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
tárgyalási keretdokumentumok jelentős számú, a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá 
tartozó ágazati rendelkezést tartalmaznak, és ezek előkészítési módja a Tanácsnál 
megakadályozta a Tanácsot abban, hogy tárgyalásokat folytasson a Parlamenttel az 
ágazati jogalkotási aktusok kulcsfontosságú szempontjairól, valamint a jogállamiságra 
vonatkozó javaslatról;

F. mivel az Európai Tanács már több alkalommal meghosszabbította a többéves pénzügyi 
keretről szóló politikai megállapodás kialakítására rendelkezésre álló időkeretet, ezáltal 
de facto csökkentve annak lehetőségét, hogy a  2014-2020-as többéves pénzügyi 
keretről a 2021-2027-es többéves pénzügyi keretre történő átállás zökkenőmentes 
legyen;

G. mivel az első adatokat a Tanács finn elnöksége csak 2019 decemberében, azaz több 
mint 18 hónappal a bizottsági javaslatok után nyújtotta be az Általános Ügyek 
Tanácsának és az Európai Tanácsnak; mivel a finn elnökség javaslata egyáltalán nem 
vette figyelembe a Parlament álláspontját;

H. mivel az Európai Tanács elnöke által összehívott, a többéves pénzügyi kerettel 
foglalkozó 2020. február 20-21-i rendkívüli európai tanácsi ülés nem hozta meg 
következtetéseit;

I. mivel a rendkívüli csúcstalálkozó kudarca miatt az Európai Tanács most jócskán 
lemaradt a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott 
tárgyalások 2013-ra kitűzött időkeretéhez képest, akkor ugyanis az Európai Tanács 
2013. február 8-án politikai megállapodásra jutott; mivel a Tanács és a Parlament 
közötti későbbi tárgyalásokat követően a többéves pénzügyi keretet és az ágazati 
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jogalkotási aktusokat csak nagy késéssel fogadták el, ami komoly visszaesést okozott a 
2014-2020-as többéves pénzügyi keretre való átállás és az uniós programok elindítása 
tekintetében, különösen a megosztott irányítású programok esetében;

J. mivel a sorozatos késedelmek következtében – és függetlenül attól, hogy az Európai 
Tanács mikor hozza meg végre következtetéseit –, már most fennáll a kézzelfogható 
veszély, hogy a következő többéves pénzügyi keretről nem születik megállapodás 
időben ahhoz, hogy 2021. január 1-jén hatályba lépjen, így nem lesz zökkenőmentes 
átmenet a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret és a 2021-2027-es többéves pénzügyi 
keret között, főleg, ha emellett azt is figyelembe vesszük, hogy a Parlament és a Tanács 
álláspontjai között jelentős eltérések lehetnek majd, és hogy mind az egyetértési eljárás, 
mind pedig a rendes jogalkotási eljárás keretében intenzív intézményközi tárgyalásokra 
lesz szükség;

K. mivel a Covid-19 kitörése baljós árnyat vet a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos 
vitára, és tovább késlelteti az Európai Tanács következtetéseinek elfogadását;

L. mivel ha az új többéves pénzügyi keretet nem fogadják el időben, az EUMSZ 312. 
cikkének (4) bekezdése biztonsági hálót ír elő az uniós programok 
kedvezményezettjeinek védelmére a jelenlegi keret utolsó évére vonatkozó felső határok 
és egyéb rendelkezések automatikus és ideiglenes meghosszabbítása formájában, ami 
2018-as árakon 162 243 millió eurós, illetve folyó árakon 172 173 millió eurós általános 
felső határt jelentene 2021-ben, ez pedig az EU27 GNI-jének 1,15 %-át tenné ki;

M. mivel azonban a jelenlegi kiadási programok jelentős részének alap-jogiaktusai lejárati 
időpontokat is tartalmaznak, ami az operatív felkészültség hiányával párosulva 
veszélyeztetheti az EUMSZ által előírt biztonsági hálót; mivel e lejárati időpontokat 
meg kell hosszabbítani vagy el kell engedni annak érdekében, hogy összhangba 
kerüljenek az EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdését alátámasztó elvekkel, és 
elkerülhető legyen az érintett programok leállítása, ami hátrányosan érintené a 
kedvezményezetteket;

N. mivel a Parlament ezért 2019. október 10-i állásfoglalásában sürgette a Bizottságot, 
hogy  a kedvezményezettek védelme és a finanszírozás folyamatosságának biztosítása 
érdekében kezdje meg a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozását, 
hogy azt a Parlament és a Tanács általi gyors elfogadás megkönnyítése érdekében már 
2020 elején elő kell terjeszteni;

O. mivel a Parlament már felkészült erre a helyzetre, és ismételten felhívta a figyelmet az 
uniós programok leállításának veszélyére, kinyilvánítva egyúttal azt is, hogy 
időnyomással nem kényszeríthető rossz megállapodás elfogadására a többéves pénzügyi 
keret kérdésében;

P. mivel e helyzetben a Bizottság rendkívül fontos kötelessége, hogy a Szerződések 
őreként és a kezdeményezési jog jogosultjaként, valamint a Bizottság megválasztott 
elnökének 2019. július 16-i szóbeli és írásbeli kötelezettségvállalásával összhangban 
előterjessze a vonatkozó szükséges jogalkotási javaslatokat és operatív rendelkezéseket, 
jogalkotási aktussal válaszolva arra, hogy a Parlament a képviselőinek többségével 
fogadott el olyan állásfoglalásokat, amelyekben felhívta a Bizottságot e jogalkotási 
javaslatok benyújtására;
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1. kéri a Bizottságot, hogy az egyes kiadási programok vonatkozó jogalapjai alapján8 és az 
EUMSZ 312. cikkének (4) bekezdésére figyelemmel 2020. június 15-ig nyújtson be 
javaslatot a többéves pénzügyi keretre vonatkozó vészhelyzeti tervre, amely a 
mellékletben foglalt ajánlásoknak megfelelően biztonsági hálóval védi az uniós 
programok kedvezményezettjeit;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a mellékletben található 
ajánlásokat a Bizottságnak és a Tanácsnak.

8 Az EUMSZ 19(2), 21(2), 33, 42, 43(2), 46(d), 77(2), 78(2), 79(2), 79(4), 81(1), 81(2), 82(1), 84, 87(2), 
91(1), 100(2), 113, 114, 149, 153(2)(a), 164, 165(4), 166(4), 167(5), 168(4)(b), 168(5), 169, 172, 173(3), 
175, 177, 178, 182(1), 182(4), 183, 188, 189(2), 192(1), 194(2), 195(2), 196, 197, 203, 207(2), 209(1), 
212(2), 214(5), 325, 338(1), 349 és 352 cikke, valamint az Euratom Szerződés 7(1) és 203 cikke.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ

A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

A. A JAVASLAT ALAPELVEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI

1. A többéves pénzügyi keretre vonatkozó vészhelyzeti terv célja, hogy az uniós 
programok kedvezményezettjeit védő hálót biztosítson arra az esetre, ha a 2021 és 
2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretről nem sikerül időben 
megállapodásra jutni, így 2021. január 1-jén nem léphet hatályba. A többéves 
pénzügyi keret vészhelyzeti tervének biztosítania kell az uniós költségvetés 
végrehajtásának kielégítő szintű kiszámíthatóságát és folytonosságát;  

2. A többéves pénzügyi keretre vonatkozó vészhelyzeti tervnek jogalkotási javaslato(ka)t 
kell tartalmaznia valamennyi érintett kiadási program alap-jogiaktusában megállapított 
határidők elengedése vagy meghosszabbítása tekintetében, és ha jogilag szükséges 
(különösen a megosztott irányítású programok esetében), akkor a 2020-es szintek 
technikai meghosszabbítása alapján aktualizálnia kell a vonatkozó pénzösszegeket;

3. A többéves pénzügyi keretre vonatkozó vészhelyzeti tervet legkésőbb 2020. június 15-
ig kell előterjeszteni, kivéve, ha a többéves pénzügyi keretről az Európai Parlament és 
a Tanács között folyó tárgyalásokon még ezen időpont előtt politikai megállapodást 
sikerül elérni. A vészhelyzeti terv előterjesztésére vonatkozó ezen időkereten belül 
kettős szükségszerűségnek kell eleget tenni: a) biztosítani kell, hogy a 2021. évi 
költségvetési eljárás a vészhelyzeti tervezéssel kapcsolatos összes szükséges 
információval induljon; b) biztosítani kell, hogy a vonatkozó jogalkotási  javaslatokat 
a társjogalkotók még a 2021. évi költségvetésre vonatkozó egyeztetési eljárás előtt 
előtt elfogadhassák. Ez lesz az az időpont, amikor a költségvetési hatóságnak végleges 
döntést kell hoznia a következő évi uniós költségvetésről – vagy a 2021-2027-es 
időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keret alapján, vagy pedig a 2020-es felső 
határok meghosszabbítása alapján;  

4. A vészhelyzeti terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket az éves költségvetésből 
kell finanszírozni, nem lépve túl sem a többéves pénzügyi keret 2020-ra vonatkozó 
küszöbértékeit, sem a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret rugalmassági 
rendelkezéseinek kereteit, azokat mindössze az EUMSZ 312. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban meghosszabbítva, azaz a költségvetési hatóság által 2020-
ben már jóváhagyott összegeket 2%-os deflátorral növelve. A technikai 
meghosszabbításnak emellett meg kell határoznia a megosztott irányítás alá tartozó 
programok nemzeti keretösszegeit is. 

B. A JAVASOLT LÉPÉSEK

1. Jogalkotási javaslat(ok) előterjesztése a többéves pénzügyi keret valamennyi érintett 
kiadási programjának alap-jogiaktusában megállapított határidők elengedése vagy 
meghosszabbítása tekintetében, és ha jogilag szükséges (különösen a megosztott 
irányítású programok esetében), akkor a vonatkozó pénzösszegek aktualizálása a 
2020-es szintek technikai meghosszabbítása alapján. 


