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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről 
szóló tanácsi álláspontról (11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD)) 

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 
2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra1,

– 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 rendeletre2,

– tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 
2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre3 (a továbbiakban: a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet),

– tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. 
május 28-i bizottsági módosított javaslatra (COM(2020)0443),

– 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 a „2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – A 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című 2018. november 14-i időközi 
jelentésére5, valamint az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésének 
következtetéseiről szóló, 2020. július 23-i állásfoglalására,

– tekintettel „A 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatások, 
III. szakasz – Bizottság” című, 2020. június 19-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Parlament 2021. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és 

1 HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
2 HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
3 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
4 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0065.
6 E napon elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0166.
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kiadásairól szóló, 2020. május 11-i állásfoglalására7,

– tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
tervezetére (COM(2020)0300), amelyet a Bizottság 2020. július 27-én fogadott el (a 
továbbiakban: a költségvetési tervezet),

– tekintettel a Tanács által 2020. szeptember 28-án elfogadott és a Parlamentnek 2020. 
október 1-jén megküldött, az Európai Unió 2021-es pénzügyi évre szóló általános 
költségvetésének tervezetéről szóló álláspontra (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére,

– tekintettel az érintett bizottságok véleményeire,

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

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra 
irányuló tervezetről szóló, 2020. szeptember 16-i jogalkotási állásfoglalására8,

III. szakasz 

Általános áttekintés

1. emlékeztet arra, hogy az új többéves pénzügyi keret első évének 2021-nek kell lennie; 
sajnálja, hogy a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló tárgyalások –
 amelyek megkezdésére a Parlament 2018 novembere óta készen állt, és amelyek nem 
kezdődhettek meg az Európai Tanács július 21-i következtetéseinek elfogadása előtt – 
késedelmei, valamint a Covid19-világjárvány miatt a 2021. évi költségvetési eljárás mind 
ez ideig nem támaszkodhatott a többéves pénzügyi keretről kialakított szilárd és 
ambiciózus megállapodásra;

2. megjegyzi, hogy a 2021-es pénzügyi évre szóló költségvetési tervezetet a Bizottság a 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó saját, 2020 májusában aktualizált javaslatai alapján 
terjesztette elő, míg a Tanács – a módosító indítványra várva, amelyet a Bizottság majd a 
többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló politikai megállapodást követően 
felhasznál a 2021. évi uniós költségvetésre vonatkozó javaslatának aktualizálásához – 
arra szorítkozott (a 7. fejezet kivételével), hogy saját olvasatát számtanilag megfeleltesse 
az Európai Tanács következtetéseinek;

3. tudomásul veszi a Tanács költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontját, többek között 
a Tanács által a módosító indítványnak tulajdonított jelentőséget; ez utóbbi kapcsán 
egyetért a Tanáccsal, ugyanakkor egy olyan olvasat előterjesztésére törekszik, amely 
összehangolt módon követi a többéves pénzügyi kerettel, a saját forrásokkal és a 2021. 
évi költségvetéssel kapcsolatos prioritásait; megjegyzi, hogy e megközelítést a módosító 
indítvány benyújtását követően rendelkezésre álló idő rövidsége is indokolja;

7 E napon elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0123.
8 E napon elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220.
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4. emlékeztet arra, hogy a 2021. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános 
iránymutatásokról szóló, 2020. június 19-i állásfoglalásában a Parlament hangsúlyozta, 
hogy a 2021. évi költségvetésnek elsősorban a Covid19-járvány hatásainak enyhítésére 
és a helyreállítás támogatására kell összpontosítania, az európai zöld megállapodásra és 
a digitális átalakulásra építve;

5. üdvözli az uniós helyreállítási tervet; ragaszkodik azonban ahhoz, hogy egyértelműen 
rögzíteni kell a költségvetési hatóság külső címzett bevételek – különösen pedig a Next 
Generation EU (a továbbiakban: NGEU) helyreállítási eszköz bevételeinek – 
engedélyezésében betöltött szerepét az éves költségvetési eljárás keretében;

6. emlékeztet arra az álláspontjára, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret éghajlattal és biológiai sokféleséggel kapcsolatos általánosan 
érvényesítendő céljainak túl kell mutatniuk az időközi jelentésben meghatározott célzott 
kiadási arányokon; ezért célul tűzi ki a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadások 
esetében a 10%-os, az éghajlati szempontok érvényesítésével kapcsolatos kiadások 
esetében pedig a 30%-os szint elérését 2021-re;

7. úgy határoz, hogy a 2020. július 23-i állásfoglalásában meghatározott tizenöt 
vezérprogram (Európai horizont, InvestEU, Erasmus+, gyermekgarancia, Méltányos 
Átállást Támogató Alap, Digitális Európa program, Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz, LIFE+, „az EU az egészségügyért” program, Integrált Határigazgatási Alap, 
Kreatív Európa, Jogok és értékek program, Európai Védelmi Alap, Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz [NDICI] és humanitárius 
segítségnyújtás, valamint az illetékes uniós ügynökségek és az Európai Ügyészség) 
költségvetését a többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. novemberi időközi jelentésben 
megállapított szintre emeli; úgy határoz továbbá, hogy olvasatához a többéves pénzügyi 
keret azon felső határait veszi alapul, amelyeket a Bizottság a költségvetési tervezetben 
javasolt; úgy véli, hogy a vezérprogramokra vonatkozó minden emelést a többéves 
pénzügyi keret adott fejezetére megállapított felső határ megfelelő növelésének kell 
kísérnie; úgy határoz, hogy megerősíti a Parlament prioritásainak finanszírozását –
 többek között – a biztonság, a migráció, az alapvető jogok és a külső tevékenység 
területén;

8. elfogadja a Tanács által az 1., a 2a. és a 3. fejezetekben végrehajtott emeléseket, azon 
költségvetési sorok kivételével, amelyek esetében magasabb előirányzat-összegről 
határoz; elfogadja továbbá a „Reziliencia klaszter” átvezetését az 5. fejezetből a 2b. 
fejezetbe;

9. megerősíti azon korábbi kötelezettségvállalását, hogy teljes mértékben kihasználja a 
lehetőséget, amelyet a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdése biztosít a 
visszavont kötelezettségvállalások kutatási célokra történő újbóli felhasználására; 

10. ragaszkodik ahhoz, hogy részletesebb költségvetési nómenklatúrára van szükség, amely 
lehetővé teszi a költségvetési hatóság számára, hogy teljeskörűen gyakorolhassa a 
döntéshozói szerepét az éves költségvetési eljárásban, valamint az ellenőrzést a 
költségvetés 2b., 4. és 6. fejezeteken belüli végrehajtása felett;

11. főszabályként úgy határoz, hogy a Tanács olvasatában csökkentett és meg nem erősített 
valamennyi sor esetében visszaállítja a költségvetési tervezetben szereplő szinteket, a 7. 
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fejezet kivételével;

12. rámutat annak fontosságára, hogy az uniós ügynökségek számára elegendő pénzügyi 
erőforrást és megfelelő emberierőforrás-kapacitást kell rendelkezésre bocsátani ahhoz, 
hogy teljesíteni tudják megbízatásukat, el tudják látni feladataikat és optimális 
válaszokkal szolgálhassanak a Covid19-járvány következményeire; hangsúlyozza, hogy 
az ügynökségek között – különösen a konkrét szakpolitikai célkitűzések konvergenciája 
esetén – megfelelő koordinációra és szinergiákra van szükség ahhoz, hogy a közpénzek 
tisztességes és hatékony felhasználásának lehetővé tétele érdekében munkájuk 
hatékonysága javuljon;

13. megjegyzi, hogy a költségvetési eljárás aktualizált pragmatikus menetrendje nem teszi 
lehetővé, hogy időben megállapodás szülessen egy esetleges második 
költségvetéstervezet-javaslatról; ezért döntő fontosságúnak tartja a költségvetési 
egyeztetésre rendelkezésre álló egész időszak teljes körű kihasználását egy ambiciózus 
megállapodás elérése érdekében;

14. a 2021. évi költségvetés előirányzatainak átfogó szintjét (valamennyi szakasz) 
181 684 729 002 EUR-ban határozza meg a kötelezettségvállalási előirányzatok 
esetében, ami a költségvetési tervezethez képest 14 938 547 026 EUR-s növekedést 
jelent; úgy határoz továbbá, hogy a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdése 
alapján a visszavont kötelezettségvállalásokból 1 631 420 001 EUR 
kötelezettségvállalási előirányzatot bocsát rendelkezésre;

15. emlékeztet arra, hogy e költségvetés finanszírozásához – miként az a 2020. szeptember 
16-i jogalkotási állásfoglalásában is szerepel – 2021-től be kell vezetni a saját források új 
kategóriáit, az új saját forrásokból származó azon összegeket pedig, amelyek az NGEU 
adott év törlesztési kötelezettségeinek fedezéséhez szükséges összegen felül 
rendelkezésre állnak, általános bevételként be kell vezetni az uniós költségvetésbe, 
mindenekelőtt a 15 uniós vezérprogram forrásainak 2021-től kezdődő, a többéves 
pénzügyi keret felső határainak megfelelő megemelésével járó kiegészítése céljából;

1. fejezet 

16. kiemeli az Európai horizont jelentőségét az európai zöld megállapodás sikere, valamint a 
klímasemleges gazdaságra és társadalomra történő átállás 2050-ig történő 
megvalósításához való hozzájárulás, továbbá az Unió jövőbeli jólétéhez nélkülözhetetlen 
digitális átalakulás támogatása szempontjából; kiemeli továbbá, hogy a Covid19-
világjárvány rámutatott az egészségügyi kutatásba irányuló beruházások 
szükségességére; ezért összhangban régóta képviselt álláspontjával, amely 120 milliárd 
EUR-s összköltségvetést szorgalmaz, javasolja az Európai horizont jelentős 
megerősítését; úgy véli továbbá, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret visszavont 
kötelezettségvállalásainak teljes összegét – a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban – rendelkezésre kell bocsátani az éghajlatvédelmi és digitális 
átállás, valamint az egészségügyi kutatás támogatására;

17. felszólít arra, hogy a 2021. évi uniós költségvetés gondoskodjon arról, hogy az InvestEU 
program teljesítse mind hosszú távú célkitűzését azáltal, hogy több beruházási kapacitást 
biztosít a fenntartható infrastruktúra, a kutatás, a kkv-k és a szociális beruházások 
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támogatására, mind pedig a gazdasági helyreállítás stratégiai beruházások révén történő 
támogatására irányuló új, rövid távú célkitűzését;

18. hangsúlyozza, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz döntő szerepet játszik a 
nagy teljesítményű transzeurópai hálózatok továbbfejlesztésének ösztönzésében, az 
energiaprojektek klímasemleges gazdaság felé való, az ellátásbiztonságot szavatoló 
elmozdításának támogatásában, valamint a digitális átállás, többek között az uniós 
munkavállalók továbbképzésének és átképzésének előmozdításában; mindezek alapján 
jelentős mértékű emeléseket javasol, különösen az eszköz közlekedési és energiaügyi 
ágai tekintetében;

19. hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány bebizonyította, hogy a digitalizáció egyre 
nagyobb jelentőséggel bír a gazdaság napi szintű működése szempontjából; elismeri a 
Digitális Európa program jelentőségét a digitális átállás alakításában és támogatásában; a 
világjárvány nyomán nyilvánvaló vált szükségletek figyelembevétele érdekében olyan 
emeléseket javasol, amelyek túlmutatnak a többéves pénzügyi keretről szóló időközi 
álláspontján;

20. úgy véli, hogy további fontos prioritásokat is meg kell erősíteni a fejezetben; felszólít 
többek között a kkv-kra vonatkozó célkitűzésekre elkülönített összegek jelentős 
növelésére; emlékeztet arra, hogy az uniós ügynökségek fontos szerepet játszanak az 
uniós szakpolitikai célkitűzések megvalósításának elősegítésében; ezért megfelelő, 
feladataikkal és felelősségi köreikkel összhangban álló finanszírozást és személyzetet kér 
valamennyi ügynökség számára;

21. ezért az 1. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatait a költségvetési tervezetben 
foglaltakhoz képest 6 313 980 774 EUR-val megemeli (a kísérleti projektek és az 
előkészítő intézkedések kivételével), amely összegből 5 996 664 225 EUR-t a 
vezérprogramokhoz rendel; emellett a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdése 
alapján a visszavont kötelezettségvállalásokból 1 631 420 001 EUR összegű 
kötelezettségvállalási előirányzatot bocsát a fejezet rendelkezésre;

2a. fejezet

22. úgy határoz, hogy átveszi a 2a. fejezet tanácsi olvasatát;

2b. fejezet

23. hangsúlyozza, hogy további forrásokat kell elkülöníteni „az EU az egészségügyért” 
program javára, különösen a Covid19-válság során azonosított jelentős strukturális 
szükségletek kezeléséhez való hozzájárulás, a fellépések kulcsfontosságú területeinek –
 például a nemzeti egészségügyi rendszerek fejlesztését, a gyógyszerek és a válság 
szempontjából releváns egyéb termékek rendelkezésre állását és megfizethetőségét 
szolgáló cselekvési területek – azonosítása, továbbá a szexuális és reprodukciós 
egészséggel és jogokkal kapcsolatos hozzáférhető és biztonságos ellátások folyamatos, 
valamint időben történő biztosítása érdekében;

24. hangsúlyozza az Unió szimbolikus és egyik legsikeresebb programjának, az Unió jövője 
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szempontjából stratégiai beruházást jelentő Erasmus+ fontosságát; emlékeztet arra, hogy 
az Erasmus+ elégtelen finanszírozása veszélyeztetné a program azon képességét, hogy 
elérje új célkitűzéseit, és megfeleljen az inkluzívabbá és környezetbarátabbá válás 
kihívásainak; ezért úgy határoz, hogy az Erasmus+ költségvetésének 
megháromszorozására vonatkozó álláspontjának megfelelően jelentősen növeli a 
program forrásait;

25. emlékeztet arra, hogy a kulturális és kreatív ágazat a Covid19-világjárvány által 
leginkább sújtott ágazatok egyike, és felszólít arra, hogy megfelelő válaszlépésekkel és 
forrásokkal csökkentsék azokat a súlyos veszteségeket, amelyeket a létesítmények 
világjárvány alatti, előre nem látható bezárása az ágazat számára okozott; ennek alapján 
javasolja a Kreatív Európa program megfelelő költségvetési sorainak jelentős növelését;

26. kitart amellett, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség az Erasmus+ és a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program” különböző komponenseihez és alprogramjaihoz 
tartozó források elosztása tekintetében, amihez az előbbi program esetében vissza kell 
állítani a korábbi nómenklatúrát, utóbbi esetében pedig nyitni kell egy új költségvetési 
sort az „Uniós értékek ág” számára; ismételten felkéri a Bizottságot, hogy tegye 
átláthatóbbá a multimédia területéhez tartozó fellépésekre elkülönített költségvetés 
felhasználását, nevezetesen az intézkedésekkel összefüggő új költségvetési sorok 
létrehozása révén;

27. megismétli a Bizottság azon előrejelzését, hogy a Covid19-járványból való kilábalás 
összefüggésében a gyermekszegénység kezelése az elkövetkező években még fontosabbá 
válik; következésképpen kitart amellett, hogy az európai gyermekgarancia számára létre 
kell hozni egy külön, az ESZA+ alá tartozó költségvetési sort, amelyre 1 milliárd EUR-t 
kell elkülöníteni a 2021-es évre;

28. emlékeztet arra, hogy a Covid19-válság aránytalanul sújtja a nőket, és szorgalmazza a 
foglalkoztatási és szociális innováció ág megerősítését olyan programok és képzések 
támogatása érdekében, amelyek célja a nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítása és 
a nők bizonytalan munkaerőpiaci helyzetének kezelése;

29. hangsúlyozza, hogy a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program” alapvető 
szerepet játszik az uniós Szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
rögzített jogok és értékek védelme és előmozdítása terén, és kitart amellett, hogy további 
előirányzatok szükségesek minden egyes programág, a nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem érdekében pedig különösen a Daphné ág esetében;

30. rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság még mindig nem válaszolt a Parlament 
azon kérésére, hogy átfogóan vizsgálják felül a multimédia területéhez kapcsolódó 
intézkedésekre vonatkozó költségvetési sort, különös tekintettel a Euronews-zal kötött 
keretszerződésre; úgy határoz, hogy költségvetését tartalékba helyezi mindaddig, amíg a 
Bizottság nem válaszol a Számvevőszék által felvetett aggályokra;

31. úgy határoz, hogy célzottan növeli az Európai Ügyészség (EPPO) költségvetését; úgy 
véli, hogy az EPPO jellege megköveteli a függetlenség erőteljesebb szavatolását, és ezért 
költségvetését a 7. fejezetben kell szerepeltetni, mivel független szervezetről van szó, 
amely nem sorolandó az ügynökségek közé;
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32. elutasítja a Bizottságnak a szociálpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó különböző 
költségvetési sorok összevonására vonatkozó javaslatát; úgy véli, hogy a korábbiakhoz 
hasonló, külön költségvetési sorok biztosítanák a szükséges átláthatóságot és forrásokat 
e kulcsfontosságú területek mindegyike esetében;

33. úgy határoz, hogy a 06 04 01. jogcímcsoportot (Európai Uniós Helyreállítási Eszköz – 
Kamatszelvény-fizetések és visszaváltás a lejáratkor) átcsoportosítja a 17. alcímbe, mivel 
az NGEU-hoz kapcsolódó kiadások valamennyi finanszírozási költségét a többéves 
pénzügyi keretben megállapított felső határokon felül kell figyelembe venni;

34. a 2b. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatait a költségvetési tervezetben foglaltakon 
felül összesen +5 894 270 074 EUR-val megerősíti (a kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések kivételével), amely összegből 6 041 509 293 EUR-t a vezérprogramokhoz 
rendel;

3. fejezet

35. emlékeztet arra, hogy az Európai Tanács az Európai Helyreállítási Eszközről kialakított 
álláspontjában nem tartotta fenn a bizottsági javaslatban a Méltányos Átállást Támogató 
Alapra előirányzott támogatási szintet; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ezek a 
csökkentések súlyosan alá fogják ásni a helyreállítási erőfeszítéseket; újfent felhívja a 
figyelmet arra, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alap az európai zöld megállapodás 
struktúrájának egyik alapvető és nélkülözhetetlen építőköve; e vezérprogram esetében 
ezért a 2021. évi kötelezettségvállalási előirányzatok 500 millió EUR-s megemelését 
javasolja;

36. az éghajlatváltozás elleni küzdelem általános prioritásával összhangban jelentős, 
237 millió EUR összegű növelést összpontosít a LIFE+ programhoz tartozó költségvetési 
sorok kötelezettségvállalási előirányzataira; megjegyzi, hogy az előirányzatok e növelése 
a fő célkitűzésekhez, például a természet és a biológiai sokféleség megőrzéséhez, a 
körforgásos gazdasághoz és az életminőséghez, az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, továbbá a tiszta energiára történő átálláshoz 
való hozzájárulást hivatott szolgálni; elvárja, hogy a Bizottság biztosítsa az e további 
pénzeszközök hatékony felhasználásához szükséges felvevőképességet;

37. emlékeztet arra, hogy a Covid19-járvány számos mezőgazdasági ágazatra súlyos csapást 
mért, és ezért támogatja az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 
piactámogatási intézkedéseit fedező költségvetési sorok célzott, a járvány okozta válság 
hatásainak enyhítését szolgáló megerősítését; elvárja, hogy a módosító indítvány további 
kiigazításokat hajtson végre az EMGA-előirányzatok szintje tekintetében a 2021-ben 
várhatóan rendelkezésre álló címzett bevételek és a további paraméterek, így például a 
Covid19-világjárvány mezőgazdasági ágazatokra gyakorolt hatása alapján;

38. kiemeli az Unió legkülső régióiban fennálló rendkívül nehéz társadalmi-gazdasági 
körülményeket, amelyeket tovább súlyosbít a koronavírus okozta válság hatása; ennek 
alapján javasolja a POSEI program finanszírozására szolgáló költségvetési sornak a 
legkülső régiókbeli mezőgazdasági tevékenység fenntartását, valamint élelmiszer- és 
mezőgazdaságitermék-ellátást célzó kiegészítését, amelyhez megfelelő forrásokat kell 
rendelkezésre bocsátani;



PE658.989v01-00 10/16 PR\1215694HU.docx

HU

39. 19,6 millió EUR-val megerősíti az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot; elismeri, 
hogy 2021 kulcsfontosságú év lesz a halászati ágazat számára, amelynek egyszerre kell 
szembenéznie az európai zöld megállapodás célkitűzéseihez való alkalmazkodás, a 
Covid19-válsághoz kapcsolódó kockázatok, valamint a brexit jelentette kihívásokkal;

40. a 3. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatait a költségvetési tervezetben foglaltakon 
felül összesen 867 937 490 EUR-val megerősíti (a kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések kivételével), amely összegből 739 100 000 EUR-t a vezérprogramokhoz 
rendel; 

4. fejezet

41. növeli a Parlament migrációval és határigazgatással kapcsolatos prioritásainak, 
mindenekelőtt pedig az Integrált Határigazgatási Alap, valamint a Menekültügyi és 
Migrációs Alap finanszírozását; ezzel egyidejűleg fokozni kívánja a költségvetési 
átláthatóságot, mégpedig oly módon, hogy megjeleníti mindkét alap egyedi célkitűzéseit 
a költségvetési struktúrában azt biztosítandó, hogy a költségvetési hatóság szorosabban 
nyomon követhesse a kiadásokat;

42. hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos befektetni a migráció, a menekültügy és a 
határigazgatás területén működő valamennyi ügynökség megfelelő finanszírozásába és 
személyzeti létszámába;

43. összesen 710 251 000 EUR-val megemeli a 4. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatait 
a költségvetési tervezetben szereplő szinteken felül, amely összegből 500 251 000 EUR-t 
a vezérprogramokhoz rendel;

5. fejezet

44. hangsúlyozza, hogy fokozatosan ki kell alakítani a közös uniós biztonság- és 
védelempolitika kereteit; hangsúlyozza a védelmi ügyekben folytatott európai 
együttműködés megerősítésének fontosságát, mivel az nemcsak biztonságosabbá teszi 
Európát és növeli az uniós polgárok védelmét, hanem a költségek csökkenéséhez is vezet; 
felszólít az Európai Védelmi Alap finanszírozásának növelésére egy olyan innovatív és 
versenyképes védelmi ipari bázis teljes körű előmozdítása érdekében, amely hozzájárul 
az EU olyannyira szükséges stratégiai autonómiájához;

45. felszólít a katonai mobilitás finanszírozásának növelésére annak érdekében, hogy a 
tagállamok gyorsabban és hatékonyabban tudjanak fellépni; megjegyzi, hogy kellő 
finanszírozást kell biztosítani a közös biztonság- és védelempolitika keretébe tartozó 
missziók és műveletek támogatásához, többek között olyan intézkedések révén, mint a 
kettős felhasználású közlekedési infrastruktúra finanszírozása, valamint a diplomáciai 
engedélyek és a vámszabályok egyszerűsítése;

46. emlékeztet a biztonság területén működő decentralizált ügynökségek jelentős szerepére, 
és célzott emeléseket javasol annak érdekében, hogy ezen ügynökségek megfelelő módon 
elláthassák feladataikat;
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47. az 5. fejezetet összesen 372 320 760 EUR-val megerősíti a költségvetési tervezeten felül 
(a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések kivételével), amely összegből 
312 829 132 EUR-t a vezérprogramokhoz rendel;

6. fejezet

48. hangsúlyozza, hogy egy olyan időszakban, amikor a külső kihívások és a nemzetközi 
kapcsolatok szintjén felmerülő kérdések egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert, és 
uralják a nemzetközi politikát, az uniós költségvetés külső dimenziójának megfelelő 
finanszírozásban kell részesülnie, és készen kell állnia arra, hogy késedelem nélkül 
reagáljon a jelenlegi, a kialakulóban lévő és a jövőbeli kihívásokra; megjegyzi, hogy a 
külső tevékenység esetében a kiadások nagy része az új Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszközre (NDICI) összpontosul, amellyel kapcsolatban 
még folynak az intézményközi jogalkotási tárgyalások;

49. sajnálja, hogy a Bizottság által javasolt, a külső tevékenységre vonatkozó új 
nómenklatúra sokkal kevésbé részletes, mint az előző, ami csökkenti az átláthatóságot, a 
kiszámíthatóságot, az elszámoltathatóságot, gyengíti az ellenőrzést, valamint korlátozza 
a költségvetési hatóság azon képességét, hogy politikai prioritásokat tükröző döntéseket 
hozzon; ezért kitart amellett, hogy differenciáltabb, a legfontosabb kedvezményezettek, 
szakpolitikai területek, valamint alrégiók számára külön költségvetési sorokat biztosító 
költségvetési struktúrára van szükség a költségvetés egyértelműségének és 
olvashatóságának javítása érdekében; ezért egy felülvizsgált, az új eszközökhöz igazított, 
ugyanakkor részletesebb struktúrát bevezető NDICI-nómenklatúrát javasol;

50. a líbiai konfliktus békés megoldásához való hozzájárulás érdekében „Támogatás Líbia 
politikai folyamata számára” megnevezéssel egy külön költségvetési sor létrehozását 
javasolja;

51. felhívja a figyelmet az Unió keleti és déli szomszédságában tartósan jelen lévő 
kihívásokra, valamint arra, hogy fontos megfelelő pénzügyi forrásokat biztosítani az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező 
hivatala számára; emlékeztet az Unió és Afrika közötti stabil kapcsolatok és szoros 
együttműködés kialakításának fontosságára, és helyénvalónak tartja, hogy kellő pénzügyi 
forrás kerüljön elkülönítésre az afrikai kontinens fejlődésére, ami többek között a 
kényszerű migráció kiváltó okainak enyhítéséhez is hozzájárulna;

52. kiemeli a nyugat-balkáni országok csatlakozási folyamatának fontosságát; alapvető 
fontosságúnak tartja, hogy az IPA III eszköz új nómenklatúrája külön költségvetési 
sorokat tartalmazzon a Nyugat-Balkán és Törökország esetében, tekintettel a 
Törökországnak nyújtott uniós finanszírozás rendkívül érzékeny jellegére;

53. a Covid19-cel kapcsolatos jelenlegi kilátásokra tekintettel, valamint az Európai 
Tanácsnak az NGEU külső pillérének elhagyására irányuló sajnálatos döntése nyomán 
még határozottabban ragaszkodik ahhoz, hogy meg kell erősíteni a humanitárius 
segítségnyújtás költségvetését, és hogy biztosítékokra van szükség a szolidaritási és 
sürgősségisegély-tartalék belső vagy külső felhasználásának kizárása ellen; 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés 
folyamatos finanszírozását arra az esetre, ha az Európai Szolidaritási Testület 
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programjáról jelenleg folyó tárgyalások esetleg holtpontra jutnának;

54. a közelmúltbeli aggasztó belarusz fejlemények nyomán felszólít a belarusz nép akaratával 
összhangban álló békés hatalomátadás folyamatának támogatása érdekében egy új 
különleges képviselői tisztség létrehozására Belarusz vonatkozásában;

55. a kiberbiztonsággal és az álhírek terjedésével összefüggő veszélyekre tekintettel 
hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek horizontális szinten azokat jobban kell 
kezelnie, valamint azokra jobb válaszokat kell adnia, mind az EU székhelyein, mind 
pedig világszerte működő küldöttségein;

56. az 5. fejezetet összesen 698 781 256 EUR-val megerősíti a költségvetési tervezeten felül 
(a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések kivételével), amely összegből 
583 041 792 EUR-t a vezérprogramokhoz rendel;

7. fejezet

57. úgy határoz, hogy ebben a szakaszban nem állítja vissza az eredeti szinteket azon 
csökkentések esetében, amelyeket a Tanács a 7. fejezet vonatkozásában végrehajtott;

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

58. emlékeztet a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések fontosságára, amelyek 
alapvető eszközök a politikai prioritások kialakításában és az olyan új kezdeményezések 
előkészítésében, amelyek állandó uniós tevékenységekké és programokká válhatnak; az 
összes benyújtott javaslat körültekintő elemzését követően a kísérleti projektek és 
előkészítő intézkedések olyan kiegyensúlyozott csomagját fogadja el, amely tükrözi a 
Parlament politikai prioritásait; felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Parlament 
képviselőivel szoros együttműködésben mielőbb hajtsa végre a kísérleti projekteket és az 
előkészítő intézkedéseket, valamint adjon visszajelzést azok teljesítményéről és 
gyakorlatban elért eredményeiről;

Kifizetések

59. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésben megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatokat kell biztosítani, amelyek figyelembe veszik a 2020 végén fennálló 
kötelezettségvállalások volumenét annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a 2014–
2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret kifizetetlen követeléseinek 
felhalmozódása, és finanszírozható legyen a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó 
kiadások előreütemezése; rámutat, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszak 
késedelmes végrehajtása miatt az esedékes kifizetések nagy részének teljesítésére 2021–
2022 folyamán kerül sor; hangsúlyozza a tagállami előrejelzések pontosságának 
javulását, amelyeket teljes mértékben figyelembe kell venni a 2021. évi költségvetésben; 
ezért hangsúlyozza, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
egészére vonatkozóan hiteles kifizetési tervre van szükség, amely elegendő kifizetést ír 
elő annak első éveiben, lehetővé téve a fel nem használt kifizetések átvitelét a következő 
évekre a többéves pénzügyi keret kifizetési felső határait meghaladó speciális eszközök 
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segítségével;

60. emlékeztet arra, hogy 2020 során számos olyan jogalkotási intézkedést elfogadtak, 
amelyek a forrásfelhasználás megkönnyítését, a bürokrácia csökkentését, valamint a 
források több program esetében történő tényleges kifizetésének felgyorsítását hivatottak 
szolgálni annak érdekében, hogy súlyos gazdasági depresszió idején biztosított legyen a 
pénzforgalom és a likviditás; úgy véli, hogy e megközelítést komolyan és indokolatlanul 
veszélyeztetné, ha 2021-ben azt nem támogatnák megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatok; ezért felszólít arra, hogy a megfelelő eszközök már a 2021. évi 
költségvetés elfogadásának időpontjától kezdve álljanak rendelkezésre; kötelezettséget 
vállal arra, hogy a 2021. évi végrehajtás során minden szükséges lépést megtesz a 
kifizetési előirányzatok kiigazítása érdekében;

Egyéb szakaszok 

I. szakasz – Európai Parlament

61. megdöbbenését és mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság csökkenti a 
Parlament költségvetését, és ezzel ismét megtöri a két intézmény közötti jó 
együttműködés hagyományát; visszaállítja a költségvetési javaslatban a Parlament 2021. 
évi igényeinek körültekintő és felelős elemzése alapján megállapított, a 2020. május 14-i 
plenáris ülésen a fent említett állásfoglalásában nagy többséggel elfogadott 
előirányzatokat; az előirányzatok visszaállításakor figyelembe veszi a Covid19-válság 
hatását, valamint az öt új parlamenti bizottság felállítását;

62. tudomásul veszi a 2021–2027-es időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretről 
folyó tárgyalásokat és az új 7. fejezet (Európai közigazgatás) finanszírozási szintjével 
kapcsolatos bizonytalanságot; hangsúlyozza, hogy a Parlament teljesítette a személyzet 
létszámának 5%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzést, és ténylegesen összességében 
6%-os létszámcsökkentés valósult meg; kiemeli, hogy a Lisszaboni Szerződés elfogadása 
óta a Parlamentnek több feladat ellátásával kell megbirkóznia; megjegyzi, hogy az elmúlt 
jogalkotási ciklusban sikerült szinergiákat és a prioritások átszervezését megvalósítani; 
hangsúlyozza, hogy a Parlament működőképessége adminisztratív feladatainak 
teljesítésétől függ, amelyhez megfelelő létszámú személyzet szükséges; mély aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy a munkateher jelentős növekedésével összeegyeztethetlen módon 
számos bizottság titkársága súlyos és strukturális létszámhiánnyal küzd, és felhívja a 
főtitkárt, hogy belső átcsoportosítások révén, valamint a szerződéses alkalmazottak 
létszámának növelésével sürgősen szolgáljon megoldásokkal a bizottsági titkárságok 
személyzeti állományának megfelelő feltöltésére; 

63. emlékeztet a Parlament következő pénzügyi évre vonatkozó prioritásaira, nevezetesen 
arra, hogy a Parlament költségvetését fő feladatára, a jogalkotásra összpontosítsa, eljárjon 
a költségvetési hatóság egyik ágaként, képviselje a polgárokat és ellenőrizze a többi 
intézmény munkáját, valamint forrásokat biztosítson a polgárok bevonására, az erőforrás-
megtakarítást előmozdító környezetbarát Parlamentre, a hozzáférhető Parlementre, a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdések maradéktalan tiszteletben tartására, a 
biztonság, kiberbiztonság és informatikai fejlesztések megerősítésére, a többéves 
ingatlanprojektekre irányuló kiemelt projektek számára;
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64. a Parlament által elfogadott javaslattal összhangban:

a) üdvözli a Parlament által a Covid19-járvánnyal összefügésben hozott 
intézkedéseket, többek között az ideiglenes munkamódszereket, valamint a 
képviselők és személyzet számára megnyitott Covid19-szűrővizsgálati központot; 
ismételten felkéri a főtitkárt, hogy értékelje a pénzügyi következményeket, 
amelyeket a szóban forgó intézkedések a Parlament 2020. és 2021. évi 
költségvetése szempontjából maguk után vonnak, értékelését pedig nyújtsa be a 
Parlament Költségvetési Bizottságához; felhívja a főtitkárt, hogy dolgozzon ki 
részletes iránymutatásokat a jövőbeli vis maior eseményekre való jobb felkészülés 
érdekében, hogy ily módon biztosított legyen a Parlament jogalkotási feladatainak 
folyamatos ellátása abban az esetben is, ha a rendes működés nem tartható fenn;

b) megismétli az Elnökséghez intézett azon felhívását, hogy dolgozzon ki részletes 
ütemtervet az ambiciózus környezetvédelmi célok elérésére és a Parlament 
szénlábnyomának csökkentésére vonatkozóan a nemrégiben elfogadott, 2019. 
szeptember 16-i határozatában foglaltaknak megfelelően, az eredmények éves 
felülvizsgálatait pedig nyújtsa be a Parlament Költségvetési Bizottságának; 

c) emlékeztet azon kérésére, hogy az akkreditált parlamenti asszisztenseknek a 
Parlament három munkahelye közötti kiküldetések után járó kiküldetési 
ellátmányait a köztisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó juttatási 
rendszerek szintjén igazítsák ki; ismételten felkéri az Elnökséget, hogy vizsgálja 
meg az akkreditált parlamenti asszisztensi státusz helyi asszisztensekre való 
kiterjesztésének lehetőségét és pénzügyi hatásait; ismételten felszólít a 
küldöttségek munkáját és az Unión kívüli kiküldetéseket szabályozó végrehajtási 
intézkedések felülvizsgálatára annak értékelése érdekében, hogy lehetővé tehető-
e az akkreditált parlamenti asszisztensek számára, hogy bizonyos feltételek 
mellett elkísérjék a képviselőket a hivatalos parlamenti küldöttségek és 
kiküldetések keretében tett utazásokra;

d) ismételten felkéri az Elnökséget, hogy a zöld hetek alatt biztosítsa a képviselők 
számára a teljesen rugalmas jelenlétet;

e) hangsúlyozza, hogy a Parlament Költségvetési Bizottságának időben és érthetően 
megfogalmazott formában meg kell kapnia a Parlament költségvetésével 
kapcsolatos valamennyi lényeges információt ahhoz, hogy megalapozott 
döntéseket tudjon hozni; nyomatékosan megismétli az alábbiak tekintetében 
megfogalmazott kéréseit:

– az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével kapcsolatos költségek és 
megtakarítások részletes elemzése és indokolása; 

– az új Europa Experience központok 2021-es létrehozásával kapcsolatos 
kiadások és a Parlamentárium mobil változatainak kialakításával összefüggő 
költségek bemutatása részletes bontásban; 

– az Unión kívüli, indonéziai (Jakarta), etiópiai (Addisz-Abeba) és egyesült 
államokbeli (New York) diplomáciai jelenléttel járó reprezentációs költségek 
részletes és alapos elemzése;  
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– a Konrad Adenauer épület nyugati szárnyának építésiprojekt-irányításával, 
többek között az építési terület biztonsági felügyeletével kapcsolatos kiadásokra 
vonatkozó további részletek; 

– áttekintés az összes többi olyan jelenleg bérelt épületről, amelyek 2021-ben is 
használatban maradnak, valamint a növekvő energiaköltségek részletes 
előrejelzése;

– a Fordítási Főigazgatóságnak a többnyelvű parlamenti viták automatikus 
átírására és valós idejű lefordítására alkalmas eszköz kifejlesztését célzó 
projektjének az összköltségeket és emberi erőforrásokra gyakorolt hatást 
vizsgáló elemzése; 

– megismétli az ingatlanpolitikával kapcsolatos átlátható döntéshozatali 
folyamatra irányuló felhívásait;

f) kéri az Elnökséget, hogy ismertesse a brüsszeli Spaak épület jövőjével 
kapcsolatos határozatát, valamint a költségek részletes bontását az Európai 
Parlament által 2020 májusában az épület felújítására és/vagy helyettesítésére 
meghirdetett építészeti pályázat lezárását követően; emlékeztet arra, hogy a 2021. 
évi költségvetés olyan tételeket is tartalmaz, amelyek a Spaak épületben végzendő 
munkák előkészítéséhez kapcsolódnak;

g) emlékeztet az Unióban a szexuális zaklatás és bántalmazás ellen folytatott 
küzdelemről, valamint a megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az 
ellenük való küzdelmet szolgáló intézkedésekről szóló, 2017. október 26-i, 2018. 
szeptember 11-i és 2019. január 15-i parlamenti állásfoglalások ajánlásaira; kéri, 
hogy a főtitkár bocsásson rendelkezésre minden információt az e tekintetben 
végzett munkáról és a közeljövő programjáról; kéri a főtitkárt, hogy a 2022-es 
tervezet Elnökségnek való előterjesztése előtt készítsen értékelést az új zaklatási 
eljárásokról; az a véleménye, hogy a személyzetet, valamint a képviselőket is 
ösztönözni kell arra, hogy képzéseken vegyenek részt annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék az ilyen esetek Parlamenten belüli előfordulását;

h) emlékeztet arra, hogy az Elnökség felkérte a főtitkárt az önkéntes nyugdíjalap 
fenntartható finanszírozási lehetőségeinek feltérképezésére;

i) emlékeztet a főtitkárhoz intézett azon kérésére, hogy ellenőrizze, hogy a 
Parlamentben végzett takarítási munkákra vonatkozó új szerződések keretében 
alkalmazottak és az önkiszolgáló éttermekben dolgozók esetében a külső 
vállalkozók megfelelnek-e a legszigorúbb munkajogi normáknak, különösen a 
Covid19 miatt kialakult pszichológiai nyomást és munkafeltételeket illetően;

Egyéb szakaszok (IV–X. szakasz)

65. megjegyzi, hogy a költségvetési tervezet lényegében a költségvetés többi szakaszába 
tartozó különböző intézmények tervezeteit tükrözi, ezért néhány kivételtől eltekintve 
teljesíti azok pénzügyi igényeit; úgy véli, hogy a Tanács által javasolt horizontális és 
szisztematikus csökkentések ezért káros hatással lennének az érintett intézmények 
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működésére, és következésképpen az Európai Unió működéséhez való alapvető 
hozzájárulásukra; ezért szinte minden esetben – többek között a Bíróság, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az ombudsman és az Európai 
Külügyi Szolgálat létszámterve tekintetében is – a költségvetési tervezetben 
meghatározott szintek visszaállítását javasolja; az informális megállapodásnak 
megfelelően a Tanács és az Európai Tanács vonatkozásában nem módosítja a tanácsi 
olvasatot;

66. úgy véli, hogy korlátozott számú esetben, valamint figyelembe véve az intézmények 
tervezeteit, a költségvetési tervezethez képest növelni kell a költségvetési sorok 
előirányzatait; ezért a következőket javasolja:

a) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottságának 
néhány költségvetési sora esetében a költségvetési tervezetbeli előirányzatok 
növelése a tervezeteiknek megfelelő előirányzatszint fenntartása érdekében;

b) az Európai Külügyi Szolgálat esetében a 2 2 1 4. „Stratégiai kommunikációs 
kapacitás” sor és a 3 0 0 1. „Külső munkatársak és külső szolgáltatások” sor 
előirányzatainak a költségvetési tervezetben meghatározott szintek fölé emelése;

o

o o

67. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az általános költségvetés 
tervezetéhez fűzött módosításokkal együtt a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi 
intézménynek és az érintett szerveknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.


