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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 6/2020. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről –  Az európai helyreállítási terv elindításának tükrözése a 2020. 
évi költségvetésben – szóló tanácsi álláspontról
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

Az Európai Parlament,

– 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 rendeletre1, és különösen annak 44. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, 
amelyet 2019. november 27-én fogadtak el véglegesen2, 

– 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 hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról 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 a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 
1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatra (COM(2020)0446),

– tekintettel a Bizottság által 2020. június 3-án elfogadott, 6/2020. számú költségvetés-
módosítási tervezetre (COM(2020)0423),

– tekintettel a Tanács által 2020. július xx-án/én elfogadott és az Európai Parlamenthez 
2020. július xx-án/én továbbított, a 6/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről 

1 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
2 HL L 57., 2020.2.27.
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.
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szóló álláspontra (00000/2020 – C9-0000/2020),

– tekintettel eljárási szabályzata [94. cikkére / 94. és 96. cikkére],

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

A. mivel a 2020. évi 6. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy 
11 540 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot és 6 540 millió EUR 
összegű kifizetési előirányzatot biztosítson a Bizottság által az Európai Unió gazdasági 
helyreállítási csomagja keretében május 27-én, 28-án és 29-én elfogadott jogalkotási 
javaslatok hatásának tükrözése érdekében, és kiegészítse a többéves pénzügyi keretről 
szóló rendelet 2020-ra vonatkozó felülvizsgálatára irányuló javaslatot,

B. mivel a Bizottság javasolta az ESBA-rendelet6 módosítását olyan egyedi 
fizetőképességi támogatási eszköz létrehozása érdekében, amely magántőkét mozgósít a 
Covid19-válság által érintett vállalatok fizetőképességének támogatására (5 milliárd 
euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat és 2,5 milliárd euró összegű kifizetési 
előirányzat),

C. mivel a Bizottság a Covid19-világjárványra reagálva javaslatot tett az EFFA-rendelet7 
módosítására, további 1 040 millió kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatot 
mozgósítva annak érdekében, hogy növelje a partnerországok garancianyújtási 
képességét, és ezáltal elősegítse a Covid19-világjárványra való gyors reagálást e 
régiókban,

D. mivel a Bizottság új REACT-EU kezdeményezésre tett javaslatot8, amelynek keretében 
a tagállamok jogosultak lesznek arra, hogy az ERFA-ból vagy az ESZA-ból származó, a 
„Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés alá tartozó további 
összegeket (5 milliárd euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatot és 2,5 milliárd 
euró összegű kifizetési előirányzatot) felhasználják olyan műveletek támogatása révén, 
amelyek a gazdaság és a foglalkoztatás szempontjából súlyosabban érintett régiókban 
előmozdítják a Covid19-világjárvány okozta válság elhárítását, továbbá előkészítik e 
régiók helyreállítását, illetve önkéntesen növeljék a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapból támogatott programok allokációit.

E. mivel a Bizottság javasolta, hogy az Unió 500 millió euró összegű kötelezettségvállalási 
és kifizetési előirányzattal vegyen részt az Európai Beruházási Alap tőkéjének 
megemelésében, ez az Alap végzi ugyanis az uniós gazdasági helyreállítási csomag 
keretében az uniós költségvetésből fedezett kiegészítő garanciaösszegek végrehajtását,

F. mivel a többéves pénzügyi keret felső határait elérték és a 2020-ra rendelkezésre álló 
rendkívüli eszközök csaknem teljesen kimerültek, mivel a Bizottság azt javasolta, hogy 
2020-ben a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet felülvizsgálva finanszírozzák az 
európai helyreállítási  terv elindítását az 1a. és az 1b. alfejezet, valamint a 4. fejezet 
2020. évi kötelezettségvállalási felső határainak megemelése érdekében, és mivel e 
költségvetés-módosítási tervezet elfogadására csak a többéves pénzügyi keretről szóló 

6 COM(2020) 0404, 2020.5.29.
7 COM(2020) 0407, 2020.5.28.
8 COM(2020) 0451, 2020.5.27.
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rendelet felülvizsgálatának elfogadását követően van mód,

1. tudomásul veszi a Bizottság által benyújtott,  2020. évi 6. számú költségvetés-
módosítási tervezetet, amelynek célja, hogy 11 540 millió EUR összegű 
kötelezettségvállalási előirányzatot és 6 540 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot 
biztosítson a Bizottság által az Európai Unió gazdasági helyreállítási csomagja 
keretében május 27-én, 28-án és 29-én elfogadott jogalkotási javaslatok hatásának 
tükrözése érdekében, és kiegészítse a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 2020-ra 
vonatkozó felülvizsgálatára irányuló javaslatot,

2. [Jóváhagyja / Tudomásul veszi] az 6/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről 
szóló tanácsi álláspontot;

3. [utasítja elnökét annak kinyilvánítására, hogy az 6/2020. számú költségvetés-módosítást 
véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában; / úgy határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja a 
6/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;]

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást [a Parlament módosításaival 
együtt] a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi érintett intézménynek és szervnek, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.


