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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2020-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2020. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről további szakaszok szóló tanácsi álláspontról – a bevételek 
aktualizálása (saját források)
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/1999(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 Bizottság által 2020. július 6-án elfogadott, 7/2020. számú költségvetés-
módosítási tervezetre (COM(2020)0424),

– tekintettel a Tanács által 2020. július xx-án/én elfogadott és az Európai Parlamenthez 
2020. július xx-án/én továbbított, a 7/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről 
szóló álláspontra (00000/2020 – 9-0000/2020)

– tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

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 OJ L 168, 7.6.2014, p. 105.
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– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére   (A9-0000/2020),

A. mivel a 2020. évi 7. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a költségvetés 
bevételi oldalának frissítése a legutóbbi fejlemények figyelembevételével,

B. mivel a Covid19-világjárvány drasztikusan megváltoztatta az európai gazdaság 
kilátásait, és mivel a Bizottság 2020. tavaszi előrejelzése szerint az Unió gazdasága idén 
rekord 7,5%-kal zsugorodik, és bár 2021-ben 6,1%-os fellendülés következik be, ez 
azonban nem elegendő az idei veszteség teljes fedezéséhez, és mivel a gazdasági 
helyzet romlása megmutatkozik a saját források 2020-ra vonatkozó előrejelzésében is,

B. mivel a költségvetés bevételi oldalán kétféle kiigazításra van szükség, frissíteni kell 
ugyanis egyrészt a tradicionális saját forrásokra (TOR) és a hozzáadottérték-adón (héa) 
és a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló saját forrásokra vonatkozó becsléseket (a 
legfrissebb gazdasági előrejelzések figyelembevétele érdekében), és másrészt a brit 
korrekciót,

C. mivel az egyéb bevételeket is frissíteni kell, beszámítva a 2020. júniusig véglegesen 
beszedett pénzbírságokat és kényszerítő bírságokat, valamint a negatív 
árfolyamkülönbségeket,

1. tudomásul veszi a Bizottság által benyújtott 7/2020. számú költségvetés-módosítási 
tervezetet, amelynek célja a költségvetés bevételi oldalának aktualizálása;

2. jóváhagyja az 7/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi 
álláspontot;

3. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 7/2020. számú költségvetés-módosítást 
véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
továbbá a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.


