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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról
(COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett,  a (COM(2020)0445) javaslattal 
módosított (COM(2018)0325) javaslatára,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 311. cikkére és az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelyeknek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel(C8-0201/2018),

– tekintettel a következő többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. március 14-i 
állásfoglalásaira: azaz a Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló álláspontjának előkészítéséről1 és az európai uniós saját források 
rendszerének reformjáról szóló állásfoglalásokra2,

– tekintettel a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a 
saját forrásokról szóló, 2018. május 30-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 14-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a Bizottság és a Tanács „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret és a saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” 
tekintetében 2019. október 10-én tett nyilatkozatokra,

– tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről 
szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására6,

– tekintettel „Az uniós költségvetés mint az európai gazdaságélénkítési terv motorja” 

1 HL C 162., 2019.5.10., 51. o.
2 HL C 162., 2019.5.10., 71. o.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0226.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124.
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című bizottsági közleményre (COM(2020)0442),

– tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

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

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

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

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A saját források rendszeréről szóló 
határozat továbbá jogalapot biztosít a 
Bizottság számára ahhoz, hogy a 
tőkepiacokon hitelt vegyen fel az európai 
helyreállítási eszközcsomag keretében 
felmerülő kiadások finanszírozása 
céljából. A tőke visszafizetésévek és a 
kamatfizetéssel kapcsolatos költségeket a 
kibocsátott kötvények lejárata és az 
adósságtörlesztési stratégia függvényében 
előre meghatározott időkeretben újra kell 
finanszírozni az uniós költségvetésből. 
Ilyen költségek nem vezethetnek a 
többéves pénzügyi keret szerinti 
programkiadások vagy beruházási 
eszközök indokolatlan csökkentéséhez, és 
nem idézhetik elő a nemzeti 
hozzájárulások ugrásszerű 
megemelkedését sem. E költségeket ezért 
új, valóban saját forrásokból származó 
bevételekből kell fedezni. Az új saját 
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forrásoknak az adott év 
törlesztőrészleteinek fedezését követően 
fennmaradó minden összegét általános 
bevételként az uniós költségvetésbe kell 
befizetni. A visszafizetési terv lezárását 
követően minden saját forrásnak teljes 
egészében, általános bevételként az uniós 
költségvetést kell gazdagítania.

Or. en

Indokolás

Az új saját források bevezetése az egyik előfeltétele annak, hogy az EP jóváhagyja a 
következő többéves pénzügyi keretet. Ennek hátterében jól megalapozott okok vannak, 
egyrészt a politikák összehangolására és a GNI-alapú saját források túlsúlyának enyhítésére 
irányuló szándék, másrészt az a megfontolás, hogy az Európai Helyreállítási Eszköz 
keretében felvett hitelek költségeinek új saját forrásokból történő refinanszírozása a reform 
szilárd alapjául szolgálhat. Amennyiben lehetséges, az új saját forrásokat azonnal be kell 
vezetni, ha pedig az ezeket alátámasztó jogalapok még nem állnak rendelkezésre, akkor a 
következő időszakra kell beütemezni. A visszafizetések teljesítését követően ezeknek az új saját 
forrásoknak általános bevételként az EU költségvetésében kell maradniuk. 

Módosítás2

Határozatra irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A saját források új kategóriáit 
kellő időben be kell vezetni annak 
érdekében, hogy bevételeik a kamat- és 
visszafizetési kötelezettségek 
esedékességekor rendelkezésre álljanak. 
Az e saját forrásokból származó 
bevételeknek   elegendőknek kell lenniük 
legalább a törlesztendő tőke- és 
kamatköltségek, valamint minden egyéb 
kapcsolódó költség teljes fedezéséhez. Az 
új saját forrásokat össze kell hangolni az 
uniós szakpolitikai célkitűzésekkel, és 
támogatniuk kell az európai zöld 
megállapodást, valamint az egységes piac 
működését és a társasági adózás 
hatékonyságának javítására irányuló 
erőfeszítéseket. Az Európai Parlament a 
többéves pénzügyi keretről és a saját 
forrásokról szóló, 2018. novemberi 
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időközi jelentésében már jóváhagyta az 
ilyen jellemzőkkel rendelkező új saját 
források lehetséges kosarát.

Or. en

Indokolás

Az időközi jelentésben felsorolt lehetséges új saját források kiegyensúlyozottak és a politikai 
irányultság, az ágazatok és az elosztási hatás tekintetében kiegészítik egymást. E források 
fokoznák az uniós bevételek sokféleségét és az uniós költségvetés ellenálló képességét, és 
elegendők lennének az Európai Helyreállítási Eszköz törlesztési költségeinek fedezésére. Az új 
bevételi források terheit nem az uniós adófizetőkre kell hárítani, hanem az adókijátszással 
elért vállalati nyereségből vagy más módon mobil adóalapokból kell lefölözni, illetve a 
fenntarthatóság-központú uniós szakpolitikai célkitűzésekhez kell igazítani.

A 2. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításoknak nem céljuk, hogy felsorolják az összes 
rendelkezésre álló lehetőséget.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Számvevőszék, az Európai 
Parlament és a tagállamok többször 
kritizálták a hozzáadottértékadó-alapú saját 
forrást annak túlzott bonyolultsága miatt. 
Helyénvaló ezért egyszerűsíteni e saját 
forrás kiszámítását.

(5) A hozzáadottérték-adón alapuló 
saját forrás az uniós költségvetés jól 
bevált bevételi forrása, és továbbra is 
tükröznie kell az egységes piac fogyasztói 
és az uniós államháztartás közötti szerves 
kapcsolatot. A Számvevőszék, az Európai 
Parlament és a tagállamok azonban 
többször kritizálták a hozzáadottértékadó-
alapú saját forrást annak túlzott 
bonyolultsága miatt. Helyénvaló ezért 
egyszerűsíteni e saját forrás kiszámítását.

Or. en

(MEGJEGYZÉS:  a szöveg a COM(2018)0325 dokumentumból származik.)

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(6) Annak érdekében, hogy az Unió 
finanszírozási eszközeit jobban összhangba 
lehessen hozni szakpolitikai prioritásaival, 
hogy jobban tükröződjék az uniós 
költségvetésnek az egységes piac 
működésében játszott szerepe, továbbá az 
uniós szakpolitikai célkitűzések 
erőteljesebb támogatása és az Unió éves 
költségvetéséhez való bruttó nemzeti 
jövedelmen alapuló tagállami 
hozzájárulások csökkentése érdekében a 
közös összevont társaságiadó-alapon, az 
Európai Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszeréből származó tagállami 
bevételeken és az újrafeldolgozatlan 
műanyag csomagolási hulladékon alapuló 
új saját forrásokat kell bevezetni.

(6) Annak érdekében, hogy az Európai 
Helyreállítási Eszköz tőke- és 
kamattörlesztéseivel kapcsolatos 
kiadásokat fedezni lehessen, valamint 
hogy az Unió finanszírozási eszközeit 
jobban összhangba lehessen hozni 
szakpolitikai prioritásaival, hogy jobban 
tükröződjék az uniós költségvetésnek az 
egységes piac működésében játszott 
szerepe, továbbá az uniós szakpolitikai 
célkitűzések erőteljesebb támogatása és az 
Unió éves költségvetéséhez való bruttó 
nemzeti jövedelmen alapuló tagállami 
hozzájárulások csökkentése érdekében a 
közös összevont társaságiadó-alapon, az 
Európai Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszeréből származó tagállami 
bevételeken és az újrafeldolgozatlan 
műanyag csomagolási hulladékon alapuló 
új saját forrásokat kell bevezetni. E célból 
a szén-dioxid-kibocsátás határokon történő 
kiigazítására szolgáló mechanizmuson, a 
digitális szolgáltatási adón és a pénzügyi 
tranzakciós adón alapuló új saját forrásokat 
kell bevezetni, amint az alapul szolgáló 
jogi feltételek teljesülnek. 

Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2018)0325 dokumentumból származik.)

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Parlament és a Tanács 
által elfogadott, jogilag kötelező erejű 
ütemtervvel összhangban kiegészítő saját 
forrásokat kell bevezetni, biztosítva, hogy 
az alapul szolgáló jogszabályokat időben 
el lehessen fogadni és működőképessé 
lehessen tenni annak érdekében, hogy a 
bevételek a költségek felmerülésekor 
rendelkezésre álljanak. A Bizottságnak e 
célból jogalkotási javaslatokat kell tennie. 
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Or. en

Indokolás

A különböző ágazatokból származó bevételekre épülő és a tagállamok között eltérő elosztási 
hatásokkal járó új saját források kosara fokozná az uniós költségvetés bevételeinek 
sokféleségét és erősítené e költségvetés ellenálló képességét. E források új bevételek 
folyamatos hullámait jelentenék, amelyek teljes összege elegendő lenne az Európai 
Helyreállítási Eszköz törlesztési költségeinek fedezésére.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió prioritásnak tekinti, hogy 
teljesítse a Párizsi Megállapodás keretében 
vállalt kötelezettségeit, azaz 1990 és 2030 
között legalább 40 %-kal csökkentse 
kibocsátását. Az Európai Unió 
kibocsátáskereskedelmi rendszere az e 
célkitűzés megvalósítását szolgáló egyik fő 
eszköz, amely a kibocsátási egységek 
árverés útján történő értékesítéséből 
nyomán bevételeket is hoz. Figyelembe 
véve az Európai Unió 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
harmonizált jellegét, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 
célzó tagállami erőfeszítések előmozdítása 
érdekében nyújtott uniós finanszírozást, 
helyénvaló az uniós költségvetést 
finanszírozó új saját forrást bevezetni 
ebben az összefüggésben. E saját forrásnak 
a tagállamok által árverésre bocsátandó 
kibocsátási egységeken kell alapulnia, 
beleértve az energiaszektor számára 
átmenetileg ingyenesen kiosztható 
kibocsátási egységeket is. A 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv20 
egyes tagállamokra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseinek figyelembevétele 
érdekében a sajátforrás-hozzájárulás 
meghatározásakor nem kell figyelembe 
venni a szolidaritás, a növekedés és az 
energiahálózatok összekapcsolása céljából 

(8) Az Unió prioritásnak tekinti, hogy 
teljesítse a Párizsi Megállapodás keretében 
vállalt kötelezettségeit, azaz 1990 és 2030 
között legalább 40 %-kal csökkentse 
kibocsátását. Az Európai Unió 
kibocsátáskereskedelmi rendszere az e 
célkitűzés megvalósítását szolgáló egyik fő 
eszköz, amely a kibocsátási egységek 
árverés útján történő értékesítéséből 
nyomán bevételeket is hoz. Figyelembe 
véve az Európai Unió 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
harmonizált jellegét, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 
célzó tagállami erőfeszítések előmozdítása 
érdekében nyújtott uniós finanszírozást, 
helyénvaló az uniós költségvetést 
finanszírozó új saját forrást bevezetni 
ebben az összefüggésben. E saját forrásnak 
a tagállamok által árverésre bocsátandó 
kibocsátási egységeken kell alapulnia, 
beleértve az energiaszektor számára 
átmenetileg ingyenesen kiosztható 
kibocsátási egységeket is. A 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv20 
egyes tagállamokra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseinek figyelembevétele 
érdekében a sajátforrás-hozzájárulás 
meghatározásakor nem kell figyelembe 
venni a szolidaritás, a növekedés és az 
energiahálózatok összekapcsolása céljából 
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újraelosztott kibocsátási egységeket, 
valamint az innovációs alap és a 
modernizációs alap számára elkülönített 
juttatásokat.

újraelosztott kibocsátási egységeket, 
valamint az innovációs alap és a 
modernizációs alap számára elkülönített 
juttatásokat. Az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszeren 
alapuló saját forrást is oly módon kell 
meghatározni, hogy magában foglalja az 
ETS-irányelv hatályának új ágazatokra 
vagy földrajzi régiókra való jövőbeli 
kiterjesztéséből származó potenciális 
többletbevételt.

__________________ __________________
20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2018)0325 dokumentumból származik.)

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A műanyagokra vonatkozó uniós 
stratégiával összhangban az uniós 
költségvetés hozzájárulhat a műanyag 
csomagolási hulladék okozta szennyezés 
csökkentéséhez. Egy olyan saját forrás, 
amely az egyes tagállamokban 
újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási 
hulladék mennyiségével arányos nemzeti 
hozzájáruláson alapul, ösztönzi az egyszer 
használatos műanyagok fogyasztásának 
csökkentését, az újrahasznosítást és a 
körforgásos gazdaság térnyerését. 
Ugyanakkor a tagállamok a szubszidiaritás 
elvével összhangban szabadon 
választhatják meg a legmegfelelőbb 
intézkedéseket e célok eléréséhez.

(9) A műanyagokra vonatkozó uniós 
stratégiával összhangban az uniós 
költségvetés hozzájárulhat a műanyag 
csomagolási hulladék okozta szennyezés 
csökkentéséhez. Egy olyan saját forrás, 
amely az egyes tagállamokban 
újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási 
hulladék mennyiségével arányos nemzeti 
hozzájáruláson alapul, ösztönzi az egyszer 
használatos műanyagok fogyasztásának 
csökkentését, az újrahasznosítást és a 
körforgásos gazdaság térnyerését. 
Ugyanakkor a tagállamok a szubszidiaritás 
elvével összhangban szabadon 
választhatják meg a legmegfelelőbb 
intézkedéseket e célok eléréséhez. Mivel e 
hozzájárulás az elképzelések szerint a 



PE653.866v01-00 12/24 PR\1208077HU.docx

HU

„szennyező fizet” elven alapuló saját 
forrás, ezért nem képezheti korrekciós 
mechanizmus tárgyát.

Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2018)0325 dokumentumból származik.)

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kivezetési és egyéb korrekciós 
mechanizmusokat el kell törölni. Szükség 
esetén bármely kivezetést a tagállamok 
GNI-alapú hozzájárulását ideiglenes 
átalányösszeggel csökkentő formában kell 
engedélyezni, korlátozott kivezetési 
időszakra.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tradicionális saját források 
céljára a tagállamok által beszedett 
összegek 20 %-ának beszedési költség 
címén történő visszatartása túlságosan 
magas arányt jelent. A vámügyi 
berendezések, személyzeti kiadások és 
informatikai fejlesztések céljára nyújtott 
pénzügyi támogatások és a tényleges 
költségek és igények megfelelőbb 
összhangját biztosítandó, a tagállamok által 
a tradicionális saját forrásokból 
visszatartott beszedési költségek arányát 
vissza kell állítani 20 %-ról az eredeti 
10 %-ra.

(11) A tradicionális saját források 
céljára a tagállamok által beszedett 
összegek 20 %-ának beszedési költség 
címén történő visszatartása túlságosan 
magas arányt jelent. A vámügyi 
berendezések, személyzeti kiadások és 
informatikai fejlesztések céljára nyújtott 
pénzügyi támogatások és a tényleges 
költségek és igények megfelelőbb 
összhangját biztosítandó, a tagállamok által 
a tradicionális saját forrásokból 
visszatartott beszedési költségek arányát 
vissza kell állítani 20 %-ról az eredeti 
10 %-ra. Ennek az aránynak minden 
tagállamra vonatkozóan azonosnak kell 
lennie.
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Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2018)0325 dokumentumból származik.)

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 311. cikkének negyedik 
bekezdése értelmében a Tanács 
megállapítja az Unió saját forrásainak 
rendszerére vonatkozó végrehajtási 
intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
olyan általános és technikai 
rendelkezéseknek kell tartozniuk, amelyek 
a saját források összes típusára 
alkalmazandók, és amelyek tekintetében 
különösen fontos a megfelelő parlamenti 
felügyelet. Ezeknek az intézkedéseknek 
részletes szabályokat kell tartalmazniuk a 
2. cikk (1) bekezdésében említett, 
rendelkezésre bocsátandó saját források 
összegének megállapítására vonatkozóan, 
beleértve a 2. cikk (1) bekezdésének b)–e) 
pontjában említett saját forrásokra 
alkalmazandó lehívási mértékeket, a bruttó 
nemzeti jövedelemhez kapcsolódó 
technikai kérdéseket, a saját források 
beszedésének ellenőrzéséhez és 
felügyeletéhez szükséges rendelkezéseket 
és intézkedéseket, beleértve az 
ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat, 
valamint a Bizottság által az ellenőrzések 
elvégzésére felhatalmazott tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak hatáskörét, valamint a 
vonatkozó jelentéstételi követelményeket.

(12) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 311. cikkének negyedik 
bekezdése értelmében a Tanács 
megállapítja az Unió saját forrásainak 
rendszerére vonatkozó végrehajtási 
intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
olyan általános és technikai 
rendelkezéseknek kell tartozniuk, amelyek 
a saját források összes típusára 
alkalmazandók, és amelyek tekintetében 
különösen fontos a megfelelő parlamenti 
felügyelet. Ezeknek az intézkedéseknek 
részletes szabályokat kell tartalmazniuk a 
2. cikk (1) bekezdésében említett, 
rendelkezésre bocsátandó saját források 
összegének megállapítására vonatkozóan, 
beleértve a 2. cikk (1) bekezdésének b)–e) 
pontjában említett saját forrásokra 
alkalmazandó lehívási mértékeket, a bruttó 
nemzeti jövedelemhez kapcsolódó 
technikai kérdéseket, a saját források 
beszedésének ellenőrzéséhez és 
felügyeletéhez szükséges rendelkezéseket 
és intézkedéseket, beleértve az 
ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat, 
valamint a Bizottság által az ellenőrzések 
elvégzésére felhatalmazott tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak hatáskörét, valamint a 
vonatkozó jelentéstételi követelményeket. 
Ezeknek az intézkedéseknek gyakorlati 
rendelkezéseket is tartalmazniuk kell arra 
vonatkozóan, hogy a tagállamok és az 
Európai Parlament – mint a költségvetési 
hatóság egyik ága – rendszeres 
tájékoztatást kapjanak a hitelfelvétel 
állásáról, az adósságkezelésről és a 
kapcsolódó kockázatkezelési stratégiákról, 
valamint a visszafizetési tervről. 
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Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2018)0325 dokumentumból származik.)

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
13a preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Annak érdekében, hogy a saját 
forrásokról szóló határozat szerinti felső 
határok keretében elegendő tartalék álljon 
az Unió rendelkezésére ahhoz, hogy 
fedezni tudja az adott évben esedékes 
valamennyi pénzügyi kötelezettségét és 
függő kötelezettségét, a saját forrásokról 
szóló határozat szerinti felső határt a 
kifizetési előirányzatok esetében a 
tagállamok piaci áron számított bruttó 
nemzeti jövedelme összegének 1,40 %-ára, 
a kötelezettségvállalási előirányzatok 
esetében pedig 1,46 %-ára kell emelni.

(13a) Annak érdekében, hogy a saját 
forrásokról szóló határozat szerinti felső 
határok keretében elegendő tartalék álljon 
az Unió rendelkezésére ahhoz, hogy 
fedezni tudja az adott évben esedékes 
valamennyi pénzügyi kötelezettségét és 
függő kötelezettségét, a saját forrásokról 
szóló határozat szerinti felső határt a 
kifizetési előirányzatok esetében a 
tagállamok piaci áron számított bruttó 
nemzeti jövedelme összegének 1,50 %-ára 
kell emelni.

Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2020)0445 dokumentumból származik.)

Indokolás

Az állandó saját források felső határának további 0,1 százalékpontos (1,40 %-ról 1,50 %-ra 
történő) növelése lehetővé tenné a többéves pénzügyi keret növelését, nagyjából összhangban 
az EP álláspontjával.

A kötelezettségvállalásokra vonatkozó saját források felső határát el kell törölni. Ez ugyanis 
„de facto” a kiadás korlátozását jelenti olyan jogalap szerint, amely nem vonja be teljes 
mértékben az EP-t mint a költségvetési hatóság egyik ágát, és megfelelőbb lenne, ha az 
EUMSZ 312. cikke alapján fogadnák el. A kötelezettségvállalások és kifizetések rendezett 
kialakítása különböző eljárások és jogszabályok alapján biztosítható.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
13f preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13f) A vissza nem térítendő támogatás, a 
pénzügyi eszközökön keresztül 

(13f) A vissza nem térítendő támogatás, a 
pénzügyi eszközökön keresztül 
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visszafizetendő támogatás vagy a 
költségvetési garanciák feltöltése céljából 
felvett pénzeszközök, valamint az esedékes 
kamatok visszafizetését az uniós 
költségvetésből kell finanszírozni. A 
tagállamoknak kölcsönként nyújtott 
hitelösszegeket a kedvezményezett 
tagállamoktól kapott összegekből kell 
visszafizetni. A szükséges forrásokat el 
kell különíteni és az Unió rendelkezésére 
kell bocsátani annak érdekében, hogy az 
EUMSZ 310. cikkének (4) bekezdésével és 
323. cikkével összhangban bármely évben 
és minden körülmények között fedezni 
tudja a hitelfelvételre vonatkozó kivételes 
és ideiglenes felhatalmazásból eredő 
valamennyi pénzügyi kötelezettségét és 
függő kötelezettségét.

visszafizetendő támogatás vagy a 
költségvetési garanciák feltöltése céljából 
felvett pénzeszközök, valamint az esedékes 
kamatok visszafizetését az uniós 
költségvetésben bevezetett új források 
bevételeiből kell finanszírozni. A 
tagállamoknak kölcsönként nyújtott 
hitelösszegeket a kedvezményezett 
tagállamoktól kapott összegekből kell 
visszafizetni. A szükséges forrásokat el 
kell különíteni és az Unió rendelkezésére 
kell bocsátani annak érdekében, hogy az 
EUMSZ 310. cikkének (4) bekezdésével és 
323. cikkével összhangban bármely évben 
és minden körülmények között fedezni 
tudja a hitelfelvételre vonatkozó kivételes 
és ideiglenes felhatalmazásból eredő 
valamennyi pénzügyi kötelezettségét és 
függő kötelezettségét.

Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2018)0445 dokumentumból származik.)

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
13i preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13i) A kifizetési előirányzatok felső 
határát és a kötelezettségvállalási 
előirányzatok felső határát kizárólag a 
rendkívüli és ideiglenes hitelfelvételi 
felhatalmazásból eredő további pénzügyi 
kötelezettségek és függő kötelezettségek 
fedezése, valamint a pénzügyi 
fenntarthatóságnak – akár gazdasági 
visszaesés idején történő – biztosítása 
érdekében egyenként 0,6 százalékponttal 
meg kell emelni.

(13i) A kifizetési előirányzatok felső 
határát kizárólag a rendkívüli és ideiglenes 
hitelfelvételi felhatalmazásból eredő 
további pénzügyi kötelezettségek és függő 
kötelezettségek fedezése, valamint a 
pénzügyi fenntarthatóságnak – akár 
gazdasági visszaesés idején történő – 
biztosítása érdekében 0,6 százalékponttal 
meg kell emelni.

Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2020)0445 dokumentumból származik.)
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a digitális szolgáltatások 
adóztatásából származó bevételek, az 
egyes digitális szolgáltatások nyújtásából 
származó bevételek után fizetendő 
digitális szolgáltatási adó közös 
rendszeréről szóló tanácsi irányelv 
(COM(2018)148) elfogadásáig és 
alkalmazásáig; a tényleges lehívási 
mérték nem haladhatja meg a 100 %-ot;

Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a […/…]/EU tanácsi irányelv 
értelmében kivetendő pénzügyi 
tranzakciós adó az összeg akkora 
alkalmazandó lehívható hányadának 
erejéig, amely nem haladja meg az 
említett irányelv 8. cikkének (3) 
bekezdésében megállapított minimális 
mértékeket; amennyiben ideiglenesen, 
megerősített együttműködés keretében 
alkalmazzák, úgy ez a saját forrás nem 
érinti a megerősített együttműködésben 
részt nem vevő tagállamokat;

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a szén-dioxid-kibocsátás 
határokon történő kiigazítására szolgáló 
mechanizmus keretében a Bizottság [.../...] 
javaslatának megfelelően keletkező 
bevétel;

Or. en

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlament és a Tanács 
a Bizottsággal szoros együttműködésben 
(egyéb javaslatok sérelme nélkül) 
legkésőbb 2028. január 1-jéig jogilag 
kötelező erejű ütemtervet állapít meg új 
saját források bevezetésére vonatkozóan, 
amelyek bevételeinek legalább 
elegendőnek kell lenniük a 3b. cikk 
szerint létrehozott hitelfelvételi 
képességgel kapcsolatos hitelköltségek 
visszafizetésének fedezésére.
A Bizottság e célból megfelelő jogalkotási 
javaslatokat tesz.
Az új saját források kosarából származó 
bevételek 2021. január 1-jétől kerülnek be 
az Unió költségvetésébe.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament jogilag kötelező erejű ütemterv létrehozását kéri új saját források 
kosarának 2021-től kezdődő bevezetése tekintetében.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az éves kifizetési előirányzatok 
fedezetéül az Unió számára allokált saját 
források teljes összege nem haladhatja meg 
a tagállamok összesített bruttó nemzeti 
jövedelme összegének 1,40 %-át.

(1) Az éves kifizetési előirányzatok 
fedezetéül az Unió számára allokált saját 
források teljes összege nem haladhatja meg 
a tagállamok összesített bruttó nemzeti 
jövedelme összegének 1,50 %-át.

Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2020)0445 dokumentumból származik.)

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió költségvetésében szereplő 
kötelezettségvállalási előirányzatok teljes 
éves összege nem haladhatja meg a 
tagállamok összesített bruttó nemzeti 
jövedelmének 1,46 %-át.”;

törölve

Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2020)0445 dokumentumból származik.)

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Megfelelő arányt kell fenntartani a 
kötelezettségvállalási és a kifizetési 
előirányzatok között annak érdekében, 
hogy azok összeegyeztethetőek legyenek, 
valamint hogy lehetővé váljon az (1) 
bekezdés szerinti felső határ betartása a 
következő években.

törölve

Or. en
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(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2020)0445 dokumentumból származik.)

Indokolás

A kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti megfelelő arány biztosítása a költségvetési 
kiadások kezelésének szerves részét képezi. Ezért a szabályozása nem történhet olyan jogi 
keretben, amely kizárja az Európai Parlamentet a döntéshozatali folyamatból.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
3b cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett kiadásokra felhasznált 
pénzeszközök tőkeösszegének és a 
kapcsolódó esedékes kamatnak a 
visszafizetését az Unió általános 
költségvetéséből kell fedezni. A 
költségvetési kötelezettségvállalás az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelet 112. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
több éven át éves részletekre bontható.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett kiadásokra felhasznált 
pénzeszközök tőkeösszegének és a 
kapcsolódó esedékes kamatnak a 
visszafizetését az Unió általános 
költségvetésében bevezetett új saját 
források bevételeiből kell fedezni. A 
költségvetési kötelezettségvállalás az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelet 112. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
több éven át éves részletekre bontható.

Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2020)0445 dokumentumból származik.)

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
A többletek átvitele

Az Unió költségvetésében egy adott 
pénzügyi év folyamán a tényleges 
kiadások összességét meghaladó bevételi 
többletet át kell vinni a következő 
pénzügyi évre.
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Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2018)0325 dokumentumból származik.)

Indokolás

A többlet meghatározását a végrehajtási rendeletben kell meghatározni, és az EP 
beleegyezését adhatja, hogy a többletet a GNI-alapú saját forrásból kell-e levonni, vagy pedig 
a következő évben kiegészítő kiadási előirányzatként kell figyelembe venni.

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok beszedési költség 
címén megtartják a 2. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
összegek 10 %-át.

(2) A tagállamok a beszedési költség 
kompenzációjaként megtartják a 2. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
összegek 10 %-át.

Or. en

(MEGJEGYZÉS: a szöveg a COM(2020)0445 dokumentumból származik.)

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a 10 % rendeltetése nem a tényleges beszedési költségek 
fedezése (ezek tagállamonként nagyon eltérők), hanem inkább kompenzáció (jutalom vagy 
ösztönzés) azért, hogy a nemzeti hatóságok az Unió nevében beszedik és kezelik a vámokat. A 
beszedési költségeket nem szabad az uniós vámbevételek magas részarányát behajtó 
tagállamoknak juttatott „rejtett kedvezménynek” tekinteni.

Módosítás 24
Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a versenyjogi bírságokból és a 
kötelezettségszegési ügyekből származó 
bevételek költségvetési kezelése;

Or. en
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Indokolás

A végrehajtási szabályoknak – az EUMSZ 311. cikkének (4) bekezdése szerinti egyetértési 
eljárás keretében – elő kell írniuk, hogy a versenyjogi bírságokból és a kötelezettségszegési 
ügyekből származó többletbevételekből a következő évben kiegészítő kiadási előirányzatokat 
kell létrehozni, és nem szabad azokat a GNI-alapú saját forrás maradványaiként elszámolni. 
Az ilyen bevételekből származó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat a többéves 
pénzügyi keret felső határai felett és azokon kívül kell elszámolni.
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INDOKOLÁS

A társelőadók emlékeztetnek arra, hogy az Európai Parlament régóta síkra száll az EU saját 
forrásainak mélyreható reformja mellett. A saját források új típusának létrehozására a legutóbb 
32 éve került sor (ekkor vezették be a GNI-hozzájárulásokat), és mára megérett az idő egy újabb 
markáns szerkezeti változáshoz az EU bevételi rendszerében. A rendszer gyökeres átalakítását 
és különösen az új saját források bevezetését három tényező teszi indokolttá.
 

 Először: kiegészítő, lehetőleg „friss” és független bevételi forrásokat kell létrehozni az 
uniós költségvetés számára annak megkönnyítése érdekében, hogy a nagyobbra törő, a 
jövőbe tekintő többéves pénzügyi keret képes legyen a megfelelően végiggondolt és az 
uniós alapszerződéseken alapuló szakpolitikák kiadásainak finanszírozására, fedezve 
mind az új kiemelt területeken (például az európai zöld megállapodás keretében történő 
beruházások terén) keletkező kiadásokat, mind pedig (legalább részben) az Egyesült 
Királyság kilépéséből eredő bevételkieséseket.

 Másodszor: járulékos szakpolitikai előnyöket és európai hozzáadott értéket kell 
teremteni olyan fontos kérdésekben, mint a környezetszennyezés, a szén-dioxid-árazás, 
az adórések megszüntetése, a társasági adózás összehangolása és a különböző mobil 
adóalapok megadóztatása.

 Harmadszor: csökkenteni kell a GNI-alapú saját források túlsúlyát és ezáltal növelni az 
uniós költségvetés bevételi önállóságát, túllépve azon a felfogáson, hogy az uniós 
költségvetés költségvetési transzferek rendszere. 

A társelőadók támogatják azt a törekvést, hogy a Covid19-világjárvány okozta válság negatív 
gazdasági következményeit a saját források rendszerén alapuló források nagyszabású 
mozgósításával kezeljék. A módosított határozat a saját források felső határának 
megemelésével növeli az Unió költségvetési mozgásterét annak érdekében, hogy a Bizottságot 
felhatalmazza 750 milliárd euró összegű kölcsön meghatározott időszakban történő 
felvételével.

Ez a kezdeményezés a fentiekben ismertetett érveken túlmenően újabb meggyőző indokot jelent 
új saját források bevezetésére. Ezt a gondolatmenetet az „Uniós költségvetés – az európai 
helyreállítási terv motorja” című COM(2020)442 bizottsági közlemény is kifejti. A közlemény 
a saját forrásokról szóló határozat keretében felvett hitelek hosszú távú visszafizetésének 
finanszírozása tekintetében innovatív megközelítést követ, amely szerint e hiteleket külső 
címzett bevételként az Európai Uniós Helyreállítási Eszközhöz kell utalni, és különböző 
(meglévő és új) uniós kiadási programokon keresztül kell folyósítani. Az eredetileg kidolgozott 
elképzelés – amelyet a Parlament az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a 
helyreállítási tervről szóló, 2020. május 15-i állásfoglalásában támogatott – a saját források új 
kategóriáinak bevezetését irányozza elő, amelyek bevételeinek közép- és hosszú távon 
fedezniük kell a kölcsönzött összegek kamat- és tőketörlesztési költségeinek refinanszírozását. 
Ezzel egyaránt elkerülhető lenne a nemzeti hozzájárulások hirtelen megemelkedése és a 
többéves pénzügyi keret kiadási és beruházási költségvetési eszközeinek komoly csökkenése. 
Az új bevételi források gazdasági terheit nem az uniós polgároknak, hanem elsősorban 
transznacionális szennyezőknek, illetve vagy multinacionális vállalatoknak kell viselniük. 

A társelőadók azt ajánlják, hogy az Európai Parlament tegye magáévá e megközelítést, és a fent 
említett célokra szolgáló új saját forrásoknak a helyreállítási csomag részét képező bevezetését 
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szabja a Parlament többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos egyetértésének előfeltételévé. A 
kölcsönzött összegek visszafizetésének költségeit az új saját forrásokból származó bevételből 
kell fedezni. Ezenkívül a társelőadók emlékeztetnek arra, hogy 2021. január 1-jétől be kell 
vezetni az új saját források kosarát.  Az Európai Parlamentnek ragaszkodnia kell a kötelező 
határidőkhöz és az intézmények kötelezettségvállalásaihoz annak érdekében, hogy az elv már 
2021-től kézzelfogható valóság legyen, hiszen az első kamatkifizetések fedezetének már ebben 
az évben rendelkezésre kell állnia. Az egyetemesség elvétől függetlenül, ez a megoldás 
meghatározná egyrészt az elérendő bevétel minimális szintjét, másrészt az új saját forrásokból 
a 2058-ig tartó időszakban elérendő bevétel hozzávetőleges profilját. 

Mivel a valódi saját források mellett szóló egyéb okok továbbra is érvényesek, e források 
hozzáadott értéke növelhető.

Az e jelentéstervezetben ismertetett új saját források kiválasztásakor a társelőadók a többéves 
pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló 2018. novemberi időközi jelentéssel kapcsolatos 
széles körű konszenzusra támaszkodtak, a plenáris ülés ugyanis nagy többséggel támogatta a 
következő bevételi forrásokból álló kosarat: 

 meglévő saját források (hagyományos saját források, különösen vámok, héa-alapú 
egyszerűsített saját források és GNI-alapú fennmaradó saját források); 

 új saját források a Bizottság 2018. májusi javaslata szerint (ezek alapját a közös 
összevont társaságiadó, a kibocsátáskereskedelmi rendszer és az újrafeldolgozatlan 
műanyag csomagolási hulladékra vonatkozó nemzeti hozzájárulás képezi);

 lehetséges kiegészítő saját források, amelyek alapja a pénzügyi tranzakciókra kivetendő 
globális adó (a megerősített együttműködés keretében is), a digitális szolgáltatások utáni 
adó, valamint a szén-dioxid-kibocsátás határokon történő kiigazítására szolgáló 
mechanizmus.
  

A saját forrásokról szóló határozat felülvizsgálatát egyúttal fel kell használni az Európai 
Parlament bizonyos, régóta fennálló kérésének teljesítésére is, ilyen többek között a 
pénzbírságok többletbevételként való kezelése.

Az eljárásról: A saját forrásokra vonatkozó módosított javaslat és az Uniós Helyreállítási 
Eszközhöz jogi szerkezete szükségessé tette a határozat elfogadásának és megerősítésének 
felgyorsítását. E határozat elfogadása és megerősítése lehetővé teszi majd az Uniós 
Helyreállítási Eszköz bevezetését.

A saját források rendszeréről szóló határozat a saját források kategóriáinak létrehozásán és 
meghatározásán kívül az uniós költségvetés bevételi oldalának különböző vonatkozásaival 
kapcsolatos más fontos rendelkezéseket is tartalmaz, nevezetesen a saját források felső határát. 
Az EU bruttó nemzeti jövedelmének százalékában kifejezett felső határ költségvetési 
mozgásteret biztosít további (bizonyos és függő) kötelezettségek fedezéséhez, és az uniós 
hitelnyújtási és hitelfelvételi tevékenységek biztosítékául szolgál. Az EU kedvező 
hitelminősítése, valamint hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalások garantálására és 
vállalására vonatkozó képessége értékes eszköz, amelyet rendkívüli pénzügyi szükségletek 
idején teljes mértékben ki kell használni.

A saját forrásokról szóló határozat csak akkor léphet hatályba, ha már valamennyi tagállam 
jóváhagyta. A megerősítési eljárás köztudottan hosszadalmas folyamat. A Tanács felkérte az 
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Európai Parlamentet a jogalkotási véleményének kidolgozására irányuló folyamat 
felgyorsítására annak érdekében, hogy a a Tanács a konzultációs eljárás keretében eljárhasson 
az elfogadás tekintetében.

A társelőadók szeretnék, ha az Uniós Helyreállítási Eszközzel kapcsolatos döntéshozatal gyors 
lenne, ez azonban nem járhat a következő pénzügyi keret időszakára vonatkozó legfőbb európai 
parlamenti kérések mellőzésével vagy feláldozásával. Ezért a jelentésünkre vonatkozó szavazás 
késedelem nélküli megtartását javasoljuk annak érdekében, hogy a Tanácsnak módjában álljon 
a saját forrásokra vonatkozó módosított határozat elfogadása. A Parlamentnek ugyanakkor 
ragaszkodnia kell –és jogilag kötelező erejű megoldásokat kell találnia – ahhoz, hogy az Uniós 
Helyreállítási Eszköz és az adósságot a szolidaritás szellemében refinanszírozó, maradéktalanul 
európai költségvetési megfontolásokra épülő új saját források bevezetése közötti kapcsolatot 
visszafordíthatatlanná tegye.


