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***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, 
Euratom tanácsi rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelet tervezetéről 
(0000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0109(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás – egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2020)0446),

– tekintettel a tanácsi rendelet tervezetére (00000/2020),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkével, 
valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével 
összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-xxxx/2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére,

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

1. [egyetért a tanácsi rendelet tervezetével;] 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosításáról szóló tanácsi 
rendelettervezetre irányuló bizottsági javaslat 11,5 milliárd EUR-val megemeli a 2020. évi 
kötelezettségvállalások felső határát a beruházások mozgósítása és a Covid19-jrvány 
kitörésével kapcsolatos sürgős válságkezelő intézkedések finanszírozása érdekében. E 
felülvizsgálat célja, hogy áthidaló megoldást nyújtson az Európai Unió várhatóan 2021-ben 
hatályba lépő Helyreállítási Eszközének (Next Generation EU) elfogadásáig. 

Összhangban a Parlament azon álláspontjával, hogy meg kell hozni minden szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy a polgárok, a vállalkozások, a régiók és a tagállamok 
segítséget kapjanak a Covid19-világjárvány gazdasági és társadalmi hatásaiból való mielőbbi 
kilábaláshoz, a többéves pénzügyi kerettel foglalkozó társelőadók pozitívan fogadták a 2020. 
évi kötelezettségvállalások felső határának emelésére irányuló bizottsági javaslatot. A 2014–
2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret felülvizsgálata előfeltétele a 6/2020. sz. 
költségvetés-módosítási tervezet későbbi mérlegelésének. 

Az ügy sürgősségére való tekintettel a társelőadók azt javasolták, hogy a Költségvetési 
Bizottság már a Tanács küszöbön álló – remélhetőleg 2020 júliusáig beérkező – felkérését 
megelőzően kezdje meg az előkészítő munkát. Az egyetértés megadására vonatkozó 
ajánlástervezet azzal a feltételezéssel készült, hogy a Tanács nem módosítja a Bizottság 
javaslatát. 

Az ajánlástervezet Költségvetési Bizottságban való szavazásra bocsátásakor megfelelően 
figyelembe kell venni a Tanácsban lefolytatott eljárás eredményét.

A végleges ajánlás nem érinti a Parlament álláspontját és a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási csomagról 
folytatott intézményközi tárgyalások eredményét, sem pedig a többéves pénzügyi keretről 
szóló, együttdöntési eljárás keretében megtárgyalandó jogalkotási dossziékat.


