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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE

a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendelet tervezetéről
(00000/2020 – C9-0176/2020 – 2018/0166(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás– egyetértés)

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 312. 
cikkével, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. 
cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0176/2020),

– tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – A 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a 
saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című, 2019. október 10-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésének 
következtetéseiről szóló, 2020. július 23-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 92. cikkére, 105. cikkének (1) bekezdésére és (4) 
bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és 
az Alkotmányügyi Bizottság levelére,

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

1. egyetért a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 
ezen állásfoglalás mellékletében foglalt tanácsi rendelettervezettel;

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság jelen állásfoglaláshoz csatolt együttes 
nyilatkozatát;

3. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

5. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével és a Bizottság elnökével együtt írja alá az 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0206.
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Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát az uniós 
költségvetésre potenciálisan jelentős hatást gyakorló, az EUMSZ 122. cikkén alapuló új 
javaslatok költségvetési vizsgálatáról;

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



PR\1217883HU.docx 7/61 PE660.266v01-00

HU

1. MELLÉKLET: DRAFT COUNCIL REGULATION LAYING DOWN THE 
MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK FOR THE YEARS 2021-2027

COUNCIL REGULATION (EU, Euratom) 2020/…

of …

laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 312 thereof,

Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in 
particular Article 106a thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Having regard to the consent of the European Parliament4,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

After consulting the European Economic and Social Committee,

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with a special legislative procedure,

4 Consent of… (not yet published in the Official Journal).
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Whereas:

(1) Taking into account the need for an adequate level of predictability for preparing and 
implementing medium-term investments, the duration of the multiannual financial 
framework (MFF) should be set at seven years starting on 1 January 2021.

(2) The economic impact of the COVID-19 crisis requires the Union to provide a long-term 
financial framework paving the way to a fair and inclusive transition to a green and 
digital future, supporting the Union's longer-term strategic autonomy and making it 
resilient to shocks in the future.

(3) The annual ceilings for commitment appropriations by category of expenditure and the 
annual ceilings for payment appropriations established by this Regulation are to respect 
the applicable ceilings for commitments and own resources, which are set in accordance 
with the Council decision on the system of own resources of the European Union in 
force that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (the 'Own Resources 
Decision').
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(4) Where it is necessary to mobilise the guarantees given under the general budget of the 
Union for financial assistance to Member States authorised in accordance with 
Article 220(1) of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and 
of the Council5 (the 'Financial Regulation'), the necessary amount should be mobilised 
over and above the ceilings for commitment and payment appropriations of the MFF, 
while respecting the own resources ceiling.

(5) The MFF should not take account of budget items financed by assigned revenue within 
the meaning of the Financial Regulation.

(6) The MFF should be laid down in 2018 prices. The rules for annual technical adjustments 
to the MFF to recalculate the ceilings and margins available should also be laid down.

5 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on 
the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, 
(EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) 
No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 
966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).
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(7) Rules should be laid down for other situations that might require the MFF to be adjusted. 
Such adjustments might be related to the delayed adoption of new rules or programmes 
under shared management, to measures linked to sound economic governance or to 
measures adopted under the Regulation of the European Parliament and of the Council 
on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget. Rules 
should also be laid down for a mechanism for programme specific adjustment.

(8) Specific and maximum possible flexibility should be implemented to allow the Union 
to fulfil its obligations in compliance with Article 323 TFEU.

(9) The following thematic special instruments are necessary to allow the Union to react to 
specified unforeseen circumstances or consequences and thereby allow the budgetary 
procedure to run smoothly: the European Globalisation Adjustment Fund, the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve and the Brexit Adjustment Reserve. The Solidarity and 
Emergency Aid Reserve is not aimed at addressing the consequences of market related 
crises affecting the agricultural production or distribution.
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(10) The following non-thematic special instruments are necessary to further enhance 
flexibility: the Single Margin Instrument and the Flexibility Instrument. The Single 
Margin Instrument should enable shifting margins available below the ceilings for 
commitment and payment appropriationsrespectively between financial years and, for 
commitment appropriations, between MFF headings, without exceeding the total 
amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the entire 
period of the MFF. The Flexibility Instrument should allow the financing of specific 
unforeseen expenditure for a given financial year.

(11) Specific provision should be made for the possibility to enter commitment and 
corresponding payment appropriations into the budget over and above the ceilings set 
out in the MFF where it is necessary to use special instruments.

(12) It is necessary to provide for a revision of the MFF in the event of revision of the Treaties 
with budgetary implications, of the reunification of Cyprus or of the enlargement of the 
Union, as well as in the light of the implementation of the budget.

(13) This Regulation might also need to be revised in relation to unforeseen circumstances 
that cannot be dealt with within the limits set out in the MFF. It is therefore necessary 
to provide for the revision of the MFF in such cases.
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(14) Specific rules are also necessary for dealing with large-scale projects the lifetime of 
which extends well beyond the period set for the MFF. It is necessary to establish 
maximum amounts for the contributions from the general budget of the Union to those 
projects, thereby ensuring that they do not have any impact on other projects financed 
from that budget.

(15) It is necessary to lay down general rules on interinstitutional cooperation in the 
budgetary procedure, while respecting the budgetary powers of the European 
Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') as laid down in the 
Treaties as well as transparency requirements.

(16) The Commission should present a proposal for a new multiannual financial framework 
before 1 July 2025, to enable the institutions to adopt it sufficiently in advance of the 
start of the subsequent multiannual financial framework. In accordance with Article 
312(4) TFEU, the ceilings corresponding to the last year of the MFF set out in this 
Regulation are to continue to apply in the event that a new multiannual financial 
framework is not adopted before the end of the term of the MFF laid down in this 
Regulation,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:
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Chapter 1
General provisions

Article 1
Multiannual financial framework

This Regulation lays down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 
(MFF).

Article 2
Compliance with the ceilings of the MFF

1. The European Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') shall, 
during each budgetary procedure and when implementing the budget for the year 
concerned, comply with the annual expenditure ceilings set out in Annex I (the 'MFF 
ceilings').

The sub-ceiling for heading 3 as set out in Annex I is established without prejudice to 

the flexibility between the two pillars of the Common Agricultural Policy (CAP). The 

adjusted ceiling to be applied to pillar I of the CAP following the transfers between the 

European Agricultural Fund for Rural Development and direct payments shall be laid 

down in the relevant legal act and the MFF shall be adjusted accordingly under the 

technical adjustment provided for in Article 4 of this Regulation.
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2. Where it is necessary to use the resources from the special instruments provided for in 
Articles 8, 9, 10 and 12, commitment and corresponding payment appropriations shall 
be entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings.

Where it is necessary to use the resources from the Single Margin Instrument as laid 
down in Article 11, commitment and corresponding payment appropriations shall be 
entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings for a given year.

3. Where it is necessary to mobilise a guarantee for financial assistance to Member States 
authorised in accordance with Article 220(1) of the Financial Regulation, the necessary 
amount shall be mobilised over and above the MFF ceilings.

Article 3
Respect of own resources ceiling

1. For each of the years covered by the MFF, the total appropriations for payments 
required, after annual adjustment and taking account of any other adjustments and 
revisions as well as the application of Article 2(2) and (3), shall not be such as to 
produce a call-in rate for own resources that exceeds the own resources ceiling set out 
in the Council decision on the system of own resources of the European Union in force 
that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 TFEU (the 
'Own Resources Decision').



PR\1217883HU.docx 15/61 PE660.266v01-00

HU

2. Where necessary, the MFF ceilings shall be lowered in order to ensure compliance 
with the own resources ceiling set out in the Own Resources Decision.

Chapter 2
Adjustments to the MFF

Article 4
Technical adjustments

1. Each year the Commission, acting ahead of the budgetary procedure for year n+1, shall 
make the following technical adjustments to the MFF:

(a) a revaluation, at year n+1 prices, of the ceilings and of the overall figures for 

appropriations for commitments and appropriations for payments;

(b) a calculation of the margin available under the own resources ceiling set out in 

the Own Resources Decision;

(c) a calculation of the amount of commitment appropriations available under the 

Single Margin Instrument as referred to in point (a) of the first subparagraph of 

Article 11(1), as well as of the total maximum amount referred to in point (a) 

of the first subparagraph of Article 11(2);
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(d) a calculation of the adjustment of the ceiling for payment appropriations under 

the Single Margin Instrument as referred to in point (b) of the first 

subparagraph of Article 11(1), as well as of the maximum amount referred to in 

point (b) of the first subparagraph of Article 11(2);

(e) a calculation of the additional allocations for specific programmes referred to 

in Article 5(1) and the result of the annual adjustment referred to in Article 

5(2).

2. The Commission shall make the technical adjustments referred to in paragraph 1 on 
the basis of a fixed deflator of 2 % per year.

3. The Commission shall communicate the results of the technical adjustments referred 
to in paragraph 1 and the underlying economic forecasts to the European Parliament 
and to the Council.

4. Without prejudice to Articles 6 and 7, no further technical adjustments shall be made 
in respect of the year concerned, either during the year or as ex post corrections during 
subsequent years.
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Article 5
Programme specific adjustment

1. An amount equivalent to the revenue from fines imposed under Council Regulations 
(EC) No 1/20036 and (EC) No 139/20047 by Union institutions, which is entered in the 
budget of the year n-1 in accordance with Article 107 of the Financial Regulation, after 
deduction of the amount for the year n-1 referred to in Article 141(1) of the Agreement 
on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 
the European Union and the European Atomic Energy Community8, shall be available 
for an additional allocation of:

(a) commitment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending 

in 2027, to the programmes listed in Annex II, in accordance with percentages 

set out for those programmes in the column 'Distribution key' of the table in 

Annex II; and

(b) payment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending in 

2027.

6 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1).
7 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between 
undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29.1.2004, p. 1)
8 OJ L 29, 31.1.2020, p. 7.
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The total amount of additional allocations for the period 2022 to 2027 for commitment 

and payment appropriations respectively shall be EUR 11 000 million (in 2018 prices). 

For each of the years 2022 to 2026, the annual amount of additional allocations for 

commitment and payment appropriations respectively shall be at least EUR 1 500 

million (in 2018 prices) and shall not exceed EUR 2 000 million (in 2018 prices).

The total amount of additional allocations for commitment appropriations for the 

programmes in the period 2022 to 2027 is set out in the column 'Total additional 

allocation of commitment appropriations under Article 5 of the table in Annex II.

2. The ceilings for commitment appropriations of the relevant headings for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be adjusted upwards with the 
amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1, in 
accordance with the percentages set out for those headings in the column 'Distribution 
key' of the table in Annex II. The ceiling for payment appropriations for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be automatically adjusted upwards 
with the amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1.
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Article 6
Adjustments related to measures linked to sound economic governance 

or to a general regime of conditionality for the protection of the Union budget
1. In the case of the lifting of a suspension of budgetary commitments concerning Union 

funds in accordance with the relevant basic acts in the context of measures linked to 
sound economic governance or to measures adopted under the Regulation of the 
European Parliament and of the Council on a general regime of conditionality for the 
protection of the Union budget, the amounts corresponding to the suspended 
commitments shall be transferred to the following years and the corresponding MFF 
ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.

3. Suspended commitments of year n may not be entered in the general budget of the 
Union beyond year n+2.
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Article 7
Adjustment following new rules or programmes under shared management

1. In the event of the adoption after 1 January 2021 of new rules or programmes under 
shared management for the Structural Funds, the Cohesion Fund, the Just Transition 
Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Maritime 
and Fisheries Fund, the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and 
the Border Management and Visa Instrument under the Integrated Border 
Management Fund, the amounts corresponding to the allocations not used in 2021 shall 
be transferred in equal proportions to each of the years 2022 to 2025, and the 
corresponding MFF ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.
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Chapter 3
Special instruments

SECTION 1 

THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 8
European Globalisation Adjustment Fund

1. The European Globalisation Adjustment Fund, the objectives and scope of which are 
set out in Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Globalisation Adjustment Fund, shall not exceed a maximum annual amount of 
EUR 186 million (in 2018 prices).

2. The appropriations for the European Globalisation Adjustment Fund shall be entered 
in the general budget of the Union as a provision.
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Article 9
Solidarity and Emergency Aid Reserve

1. The Solidarity and Emergency Aid Reserve may be used to finance:

(a) assistance to respond to emergency situations resulting from major disasters 

that are covered by the European Union Solidarity Fund, the objectives and 

scope of which are set out in Council Regulation (EC) No 2012/20029; and

(b) rapid responses to specific emergency needs within the Union or in third 

countries following events which could not be foreseen when the budget was 

established, in particular for emergency responses and support operations 

following natural disasters not covered by point (a), man-made disasters, 

humanitarian crises in cases of large-scale public health, veterinary or 

phytosanitary threats, as well as in situations of particular pressure at the 

Union's external borders resulting from migratory flows, where circumstances 

so require.

9 Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union 
Solidarity Fund (OJ L 311, 14.11.2002, p. 3).
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2. The Solidarity and Emergency Aid Reserve shall not exceed a maximum annual 
amount of EUR 1 200 million (in 2018 prices). Any portion of the annual amount not 
used in year n may be used up to year n+1. The portion of the annual amount stemming 
from the previous year shall be drawn on first. Any portion of the annual amount from 
year n which is not used in year n+1 shall lapse.

3. The appropriations for the Solidarity and Emergency Aid Reserve shall be entered in 
the general budget of the Union as a provision.

4. On 1 October of each year, at least one quarter of the annual amount referred to in 
paragraph 2 shall remain available in order to cover needs arising until the end of that 
year.

Without prejudice to the first subparagraph, the following maximum percentages of 

the overall amount available until 1 September of each year may be mobilised:

– 50% for assistance under point (a) of paragraph 1; the amount resulting from 

that calculation shall be reduced by any amount mobilised in the previous year 

in application of paragraph 5;

– 35% for assistance to third countries under point (b) of paragraph 1;

– 15% for assistance within the Union under point (b) of paragraph 1.
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Without prejudice to the first subparagraph, as of 1 September of each year, the 

remaining part of the amount available may be used for any assistance referred to in 

the second subparagraph to cover needs arising until the end of that year.

5. In exceptional cases and if the remaining financial resources available in the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve are not sufficient to cover the amounts considered 
necessary for assistance under point (a) of paragraph 1 in the year of occurrence of a 
disaster as referred to in that point, the Commission may propose that the difference 
be financed through the annual amounts available for the Solidarity and Emergency 
Aid Reserve in the following year, up to a maximum amount of EUR 400 million (in 
2018 prices).

Article 10
Brexit Adjustment Reserve

1. A Brexit Adjustment Reserve shall provide assistance to counter unforeseen and 
adverse consequences in Member States and sectors that are worst affected by the 
withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the 
European Union and the European Atomic Energy Community, subject to and in 
accordance with the conditions set out in the relevant instrument.

2. The Brexit Adjustment Reserve shall not exceed an amount of EUR 5 000 million 
(in 2018 prices).
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3. The appropriations for the Brexit Adjustment Reserve shall be entered into the general 
budget of the Union as a provision.

SECTION 2

NON-THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 11
Single Margin Instrument

1. The Single Margin Instrument shall comprise:

(a) as of 2022, amounts corresponding to margins left available below the MFF 

ceilings for commitment appropriations of year n-1 to be made available over 

and above the MFF ceilings for commitment appropriations for the years 2022 

to 2027;

(b) as of 2022, amounts equivalent to the difference between the executed 

payments and the MFF payment ceiling of year n-1 to adjust upwards the 

payment ceiling for the years 2022 to 2027; and
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(c) additional amounts which may be made available over and above the MFF 

ceilings in a given year for commitment or payment appropriations, or both, as 

the case may be, provided that they are fully offset against the margins in one 

or more MFF headings for the current or future financial years as regards 

commitment appropriations and are fully offset against the margins under the 

payment ceiling for future financial years as regards payment appropriations.

Amounts may only be mobilised under point (c) of the first subparagraph if the 

amounts available pursuant to points (a) and (b) of that subparagraph, as applicable, 

are insufficient, and in any case as a last resort to react to unforeseen circumstances.

Recourse to point (c) of the first subparagraph shall not result in exceeding the total 

amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the 

current financial year and future financial years. Any amounts offset in accordance 

with that point shall therefore not be further mobilised in the context of the MFF.

2. Recourse to the Single Margin Instrument under points (a) and (c) of the first 
subparagraph of paragraph 1 shall not exceed, in any given year, a total of:

(a) 0,04 % of the gross national income of the Union in commitment 

appropriations, as calculated in the annual technical adjustment of the MFF 

referred to in Article 4;

(b) 0,03 % of the gross national income of the Union in payment appropriations, as 

calculated in the annual technical adjustment of the MFF referred to in Article 

4.
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Recourse to the Single Margin Instrument in any given year shall be consistent with the 

own resources ceilings set out in the Own Resources Decision.

3. The annual adjustments referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 
1 shall not exceed the following maximum amounts (in 2018 prices) for the years 2025 
to 2027 as compared to the original payment ceiling of the relevant years:

– 2025 - EUR 8 000 million;

– 2026 - EUR 13 000 million;

– 2027 - EUR 15 000 million.

Amounts referred to in the second subparagraph of Article 5(2) shall be in addition to 

the maximum amounts referred to in the first subparagraph of this paragraph.

Any upward adjustment shall be fully offset by a corresponding reduction of the 

payment ceiling for year n-1.

4. Amounts referred to in points (a) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 of 
this Article may be mobilised by the European Parliament and the Council in the 
framework of the budgetary procedure provided for in Article 314 TFEU to allow the 
financing of expenditure which could not be financed within the limits of the relevant 
MFF ceilings available in a given year.
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The upward adjustment referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 1 

of this Article shall be carried out by the Commission, starting in 2022, as part of the 

technical adjustment referred to in Article 4.

Article 12
Flexibility Instrument

1. The Flexibility Instrument may be used for the financing, for a given financial year, of 
specific unforeseen expenditure in commitment appropriations and corresponding 
payment appropriations that cannot be financed within the limits of the ceilings 
available for one or more other headings. The ceiling for the annual amount available 
for the Flexibility Instrument shall be EUR 915 million (in 2018 prices).

2. The unused portion of the annual amount of the Flexibility Instrument may be used up 
to year n+2. Any portion of the annual amount stemming from previous years shall be 
used first, in order of age. Any portion of the annual amount from year n which is not 
used by year n+2 shall lapse.
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Chapter 4
Revision of the MFF

Article 13
Revision of the MFF

1. Without prejudice to Article 3(2) and Articles 14 to 17, in the event of unforeseen 
circumstances, the MFF may be revised in compliance with the own resources ceiling 
set out in the Own Resources Decision.

2. As a general rule, any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 
1 shall be presented and adopted before the start of the budgetary procedure for the 
year or the first of the years concerned.

3. Any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall examine 
the scope for reallocating expenditure between the programmes covered by the 
heading concerned by the revision, with particular reference to any expected 
underutilisation of appropriations.

4. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall take into account the 
scope for offsetting any raising of the ceiling for one heading by the lowering of the 
ceiling for another heading.
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5. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall maintain an appropriate 
relationship between commitment and payment appropriations.

Article 14
Revision related to implementation

When notifying the European Parliament and the Council of the results of the technical 
adjustments to the MFF, the Commission shall, where appropriate, submit any proposal to 
revise the total appropriations for payments which it considers necessary, in the light of 
implementation, to ensure a sound management of the yearly payment ceilings, and in 
particular their orderly progression in relation to the appropriations for commitments.

Article 15
Revision in the event of a revision of the Treaties

In the event of a revision of the Treaties with budgetary implications, the MFF shall be 
revised accordingly.
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Article 16
Revision in the event of enlargement of the Union

In the event of an accession or accessions to the Union, the MFF shall be revised to take 
account of the expenditure requirements resulting therefrom.

Article 17
Revision in the event of the reunification of Cyprus

In the event of the reunification of Cyprus, the MFF shall be revised to take account of the 
comprehensive settlement of the Cyprus problem and the additional financial needs resulting 
from the reunification.
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Chapter 5
Contribution to the financing of large-scale projects

Article 18
Contribution to the financing of large-scale projects

1. A maximum amount of EUR 13 202 million (in 2018 prices) shall be available from 
the general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for large-scale projects 
under the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 
space programme of the Union and the European Union Agency for the Space 
Programme.

2. A maximum amount of EUR 5 000 million (in 2018 prices) shall be available from the 
general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for the International 
Thermonuclear Experimental Reactor project (ITER).
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Chapter 6
Interinstitutional cooperation 
in the budgetary procedure

Article 19
Interinstitutional cooperation in the budgetary procedure

1. The Institutions shall take measures to facilitate the annual budgetary procedure.

2. The Institutions shall cooperate in good faith throughout the procedure with a view to 
reconciling their positions. The Institutions shall, at all stages of the procedure, 
cooperate through appropriate interinstitutional contacts in order to monitor the 
progress of the work and analyse the degree of convergence.

3. The Institutions shall ensure that their respective calendars of work are coordinated as 
far as possible, in order to enable proceedings to be conducted in a coherent and 
convergent way, leading to the final adoption of the general budget of the Union.
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4. Trilogues may be held at all stages of the procedure and at different levels of 
representation, depending on the nature of the expected discussions. Each institution, 
in accordance with its own rules of procedure, shall designate its participants for each 
meeting, set out its mandate for the negotiations and inform the other institutions in 
good time of the arrangements for the meetings.

Article 20
Unity of the budget

All expenditure and revenue of the Union and the European Atomic Energy Community shall 
be included in the general budget of the Union in accordance with Article 7 of the Financial 
Regulation, including expenditure resulting from any relevant decision taken unanimously by 
the Council after consulting the European Parliament, in the framework of Article 332 TFEU.

Chapter 7
Final provisions

Article 21
Transition towards the next multiannual financial framework

Before 1 July 2025, the Commission shall present a proposal for a new multiannual financial 
framework.
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Article 22
Entry into force

This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the 
Official Journal of the European Union.
It shall apply from 1 January 2021.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the Council
The President
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ANNEX I

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK (EU-27)

(EUR million - 2018 prices)
Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

2021-
2027

1. Single Market, Innovation and 
Digital

19 712 19 666 19 133 18 633 18 518 18 646 18 473 132 781

2. Cohesion, Resilience and Values 49 741 51 101 52 194 53 954 55 182 56 787 58 809 377 768
2a. Economic, social and 

territorial cohesion
45 411 45 951 46 493 47 130 47 770 48 414 49 066 330 235

2b. Resilience and values 4 330 5 150 5 701 6 824 7 412 8 373 9 743 47 533

3. Natural Resources and 
Environment

55 242 52 214 51 489 50 617 49 719 48 932 48 161 356 374

of which: Market related expenditure 
and direct payments

38 564 38 115 37 604 36 983 36 373 35 772 35 183 258 594



PR\1217883HU.docx 37/61 PE660.266v01-00

HU

Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 
2021-
2027

4. Migration and Border 
Management

2 324 2 811 3 164 3 282 3 672 3 682 3 736 22 671

5. Security and Defence 1 700 1 725 1 737 1 754 1 928 2 078 2 263 13 185
6. Neighbourhood and the World 15 309 15 522 14 789 14 056 13 323 12 592 12 828 98 419
7. European Public Administration 10 021 10 215 10 342 10 454 10 554 10 673 10 843 73 102

of which: Administrative expenditure 
of the institutions

7 742 7 878 7 945 7 997 8 025 8 077 8 188 55 852

TOTAL COMMITMENT 
APPROPRIATIONS

154 049 153 254 152 848 152 750 152 896 153 390 155 113 1 074 300

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 156 557 154 822 149 936 149 936 149 936 149 936 149 936 1 061 058
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ANNEX II

PROGRAMME-SPECIFIC ADJUSTMENT – LIST OF PROGRAMMES, DISTRIBUTION KEY 

AND TOTAL ADDITIONAL ALLOCATION OF COMMITMENT APPROPRIATIONS

in EUR million, 2018 prices

Distribution key Total additional allocation of commitment 
appropriations under Article 5

1. Single Market, Innovation and Digital 36,36% 4 000
Horizon Europe 27,27% 3 000

InvestEU Fund 9,09% 1 000

2b. Resilience and Values 54,55% 6 000
EU4Health 26,37% 2 900

Erasmus+ 15,46% 1 700

Creative Europe 5,45% 600

Rights and Values 7,27% 800

4. Migration and Border Management 9,09% 1 000
Integrated Border Management Fund 9,09% 1 000

TOTAL 100,00% 11 000
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2 MELLÉKLET: NYILATKOZATOK

1. A prioritásként kezelt programok keretösszegei, az NGEU költségei és 

a rugalmasság kérdése

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az 
egyedi programok megerősítéséről és az alap-jogiaktusok kiigazításáról

A jogalkotó és költségvetési hatóság hatásköreinek sérelme nélkül az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság megállapodik abban, hogy 2018-as árakon 2,5 milliárd euróval meg kell 
növelni az Európai Parlament által megnevezett programoknak értelemszerűen vagy az alap-
jogiaktusában, vagy a pénzügyi programozásában foglalt pénzügyi keretösszegeit. E célból az 
MFF felső határain belül rendelkezésre álló mozgásterek ennek megfelelő mértékű 
csökkentésére fog sor kerülni, a Rugalmassági Eszköz 2021-ben való igénybevételére fennálló 
lehetőség sérelme nélkül.

Az intézmények jogalkotási hatásköreinek sérelme nélkül az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság megállapodik abban, hogy az MFF-rendelet II. mellékletében felsorolt programok 
alap-jogiaktusaiba be kell illeszteni egy rendelkezést a pénzügyi keretösszegek ott 
meghatározott összegekkel való megnöveléséről. A költségvetési biztosítékot létrehozó 
programok esetében a kiegészítő összeg hozzáadását a rendelkezésre álló garanciák szintjének 
megemelése fogja tükrözni.
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Az Európai Parlament nyilatkozata az egyedi programoknak a lekötetlen 
mozgástér terhére való megerősítéséről

Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az egyedi programok megerősítéséről 
és az alap-jogiaktusok kiigazításáról szóló együttes nyilatkozatában említett, 2018-as árakon 
számított 2,5 milliárd eurós összeg elosztására a következők szerint kerül sor:

 Európai horizont: +0,5 milliárd EUR

 Erasmus+: +0,5 milliárd EUR, ebből 165 millió EUR 2021-ben

 „Az EU az egészségügyért”: +0,5 milliárd EUR, ebből 70 millió EUR 2021-ben

 Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség: +0,5 milliárd EUR

 Humanitárius segítségnyújtás: +0,5 milliárd EUR
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Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az 
AKCS beruházási keretből visszaáramló forrásoknak a Szomszédsági, 

Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz javára történő 
felhasználásáról

A Tanács egyetért azzal, hogy az AKCS beruházási keretből a 9., a 10. és a 11. Európai 
Fejlesztési Alaphoz tartozó műveletekhez kapcsolódóan visszaáramló források összege (2018-
as árakon) legfeljebb 1 milliárd EUR összeghatárig a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz javára kerüljön felhasználásra a 2021–2027-es időszakban. A három 
intézmény egyetért abban, hogy a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz keretében lehetséges kell, hogy legyen ezeknek a forrásoknak a fogadása.



PE660.266v01-00 42/61 PR\1217883HU.docx

HU

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a 
visszavont forrásoknak a kutatási programmal összefüggésben történő 

újbóli felhasználásáról

Az intézmények előjogainak sérelme nélkül, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
megállapodik abban, hogy az adott programhoz vagy annak elődprogramjához tartozó 
projektek megvalósításának teljes vagy részleges elmaradása miatt visszavont 
kötelezettségvállalási előirányzatok a költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban a 2021–2027-es időszakban (2018-as árakon) 0,5 milliárd EUR összeghatárig 
újból rendelkezésre bocsáthatók a kutatási program javára.
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Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az 
NGEU kamatköltségeinek és törlesztéseinek a 2021–2027-es MFF keretében 

történő kezeléséről

A három intézmény megállapodik abban, hogy a Next Generation EU finanszírozási költségeit 
fedező kiadások tekintetében arra kell törekedni, hogy ne csökkentsék az uniós programok és 
alapok rendelkezésére álló összeget.

A három intézmény egyetért abban, hogy az NGEU kamatköltségeinek és törlesztéseinek – 
melyek a hét év során a jelenlegi előrejelzés szerint 12,9 milliárd EUR-t tesznek majd ki – a 
2021–2027-es MFF keretében történő kezelése nem érinti azt, hogy a jövőbeli, 2028-tól induló 
többéves pénzügyi keretekben e kérdés tekintetében hogyan fog eljárni az Unió.

A három intézmény megállapodik abban, hogy együttesen fognak törekedni a törlesztéshez és 
a kamatköltségekhez kapcsolódó várható kiadásoknak megfelelő összeget fedező mértékű új 
saját források bevezetésére.



PE660.266v01-00 44/61 PR\1217883HU.docx

HU

2. Saját források

A Bizottság nyilatkozata a digitális illetéken alapuló saját forrás 
létrehozásáról

Tekintettel a nemzetközi szinten zajló fejleményekre, a Bizottság fel fogja gyorsítani a digitális 
illeték Unión belüli létrehozásához szükséges javaslatok benyújtására irányuló munkáját, és a 
lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2021. júniusig el fogja készíteni az alap-jogiaktusra 
vonatkozó javaslatot. Ennek alapján továbbá javaslatot fog tenni arra, hogy a digitális illetékből 
származó bevételek 2023. januárra saját forrássá váljanak.
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A Bizottság nyilatkozata a pénzügyi tranzakciós adón alapuló saját forrás 
bevezetéséről

Folyamatban vannak a megerősített együttműködés keretében bevezetendő pénzügyi 
tranzakciós adóról szóló tárgyalások, az egyeztetés 2022 végéig történő lezárása céljával. 
Amennyiben megállapodás születik erről a pénzügyi tranzakciós adóról, a Bizottság javaslatot 
fog benyújtani a pénzügyi tranzakciós adóból befolyó bevételeknek az uniós költségvetésbe 
saját forrásként való beállításáról.

Amennyiben 2022 végéig nem jön létre a megállapodás, a Bizottság hatásvizsgálatok alapján 
egy új pénzügyi tranzakciós adón alapuló új saját forrásra fog javaslatot tenni. A Bizottság arra 
törekszik, hogy 2024 júniusáig benyújtsa ezeket a javaslatokat, hogy a bevezetésre 2026. január 
1-jéig sor kerülhessen.
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3. A költségvetési hatóság szerepe

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az 
uniós költségvetésre potenciálisan jelentős hatást gyakorló, az EUMSZ 122. 

cikkén alapuló új javaslatok költségvetési vizsgálatáról

mivel:

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság (a továbbiakban: a három intézmény) 

elismerik, hogy az EUMSZ 122. cikke jogalapot képez konkrét válsághelyzetek 

kezelésére irányuló, potenciálisan olyan költségvetési vonzatokkal járó intézkedések 

elfogadásához, amelyek képesek befolyásolni az Unió kiadásainak a saját források 

határain belüli alakulását.

(2) A Szerződések szerinti költségvetési hatásköreik fényében helyénvaló, hogy a 

költségvetési hatóság két ága megvitassa az ilyen tervezett jogi aktusok költségvetési 

vonzatait, amennyiben az említett költségvetési vonzatok potenciálisan jelentősek. E 

célból a Bizottságnak minden olyan releváns információt rendelkezésre kell 

bocsátania, amely ahhoz szükséges, hogy segítse az Európai Parlament és a Tanács 

tanácskozásait,
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A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. Ez a nyilatkozat meghatározza a költségvetési vizsgálatra vonatkozó, az Európai 

Parlament és a Tanács között lefolytatott és a Bizottság által tevékenyen segített eljárás 

(a továbbiakban: az eljárás) szabályait.

2. Ez az eljárás alkalmazható az EUMSZ 122. cikkén alapuló, tanácsi jogi aktusokra 

irányuló olyan bizottsági javaslatok esetében, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak 

az uniós költségvetésre.

3. A Bizottság minden ilyen javaslathoz értékelést csatol majd a javasolt jogi aktus 

költségvetési vonzatairól, és jelzi, hogy véleménye szerint a szóban forgó jogi aktus 

jelentős hatást gyakorolhat-e az uniós költségvetésre. Az Európai Parlament és a 

Tanács ennek alapján kérheti az eljárás megindítását.

4. Az eljárásra az Európai Parlament és a Tanács képviselőiből álló vegyes bizottság 

keretében kerül majd sor a megfelelő szinten. A Bizottság részt fog venni a vegyes 

bizottság munkájában.

5. A Tanácsnak az EUMSZ 122. cikke szerinti hatáskörének sérelme nélkül, az Európai 

Parlament és a Tanács konstruktív párbeszédet folytat majd annak érdekében, hogy – 

az ügy sürgősségét kellően figyelembe véve – közös értelmezésre jussanak a tervezett 

jogi aktus költségvetési vonzatairól.

6. Az eljárás lefolytatása legfeljebb két hónapot vehet igénybe, kivéve ha a szóban forgó 

jogi aktust egy meghatározott időpont előtt kell elfogadni, vagy – ha az ügy sürgőssége 

megköveteli – a Tanács által megállapított rövidebb határidőn belül.



PE660.266v01-00 48/61 PR\1217883HU.docx

HU

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a 
külső címzett bevételekre, valamint a hitelfelvételre és -nyújtásra 

vonatkozó, a költségvetési rendeletben foglalt rendelkezések 
újraértékeléséről

Az NGEU-val összefüggésben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodnak 
abban, hogy a költségvetési rendelet következő felülvizsgálata keretében értékelik és adott 
esetben felülvizsgálják majd a következő kérdéseket:

 a külső címzett bevételekre vonatkozó rendelkezések, különös tekintettel a költségvetési 

rendelet 21. cikkének (5) bekezdésében foglaltakra,

 a hitelfelvételi és -nyújtási műveletekről szóló jelentéstételre vonatkozó rendelkezések.

A három intézmény elismeri, hogy az ellenőrzésekre és a mentesítési eljárásra vonatkozó 
meglévő szabályok alkalmazandók a címzett bevételekre.
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4. Horizontális kérdések – Éghajlat, biológiai sokféleség, a férfiak és nők 

közötti egyenlőség és a fenntartható fejlődési célok

A Bizottság nyilatkozata az éghajlati kiadáskövetés módszeréről, valamint 
az Európai Parlament és a Tanács bevonásáról

A Bizottság biztosítani fogja, hogy az éghajlati kiadáskövetés módszere hozzáférhető és 
átlátható legyen és nyilvánosan rendelkezésre álljon. A Bizottság véleménycserét fog folytatni 
az éghajlati kiadáskövetés módszeréről az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. Az átláthatóság, 
valamint az éghajlat-politikai célok teljesítése terén elért eredményekről a Parlamenttel és a 
Tanáccsal folytatott információcsere az éghajlati kiadáskövetés egyik alapelve lesz.
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A Bizottság nyilatkozata az egyes programoknak az éghajlat-politikai 
célokhoz való hozzájárulásáról

Az ágazati alap-jogiaktusokkal kapcsolatos európai parlamenti és tanácsi jogalkotási 
hatáskörök sérelme nélkül, azzal a céllal, hogy a 2021–2027-es időszakban az éghajlat-politikai 
hozzájárulások összességében elérjék az uniós költségvetés és az NGEU-kiadások teljes 
összegének legalább 30 %-át, az egyes érintett programok és alapok hozzájárulása a következő:

Programok Elvárt minimális hozzájárulás 
 Európai horizont 35 %
 ITER 100 %
 InvestEU Alap 30 %
 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 60 %
 ERFA 30 %
 Kohéziós Alap 37 %
 REACT EU 25 %
 Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz 

37 %

 KAP 2021–2022 26 %
 KAP 2023–2027 40 %
 ETHA 30 %
 LIFE 61 %
 Méltányos Átállást Támogató Alap 100 %
 NDICI 25 %
 TOT 25 %
Előcsatlakozási támogatás 16 %

A Bizottság referenciapontnak fogja tekinteni ezeket az éghajlat-politikai hozzájárulásokat, 
amelyhez képest méri az eltéréseket, és intézkedéseket javasol, amennyiben az eredmények 
nem kielégítőek.
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A Bizottság nyilatkozata a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadások 
követésének módszeréről, valamint az Európai Parlament és a Tanács 

bevonásáról

A Bizottság biztosítani fogja, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kiadások követésének 
módszere hozzáférhető és átlátható legyen és nyilvánosan rendelkezésre álljon. A módszerrel 
foglalkozó, a Bizottság által nemrég indított tanulmány elkészülése után a Bizottság 
véleménycserét fog folytatni a módszerről az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. Az 
átláthatóság, valamint a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célok teljesítése terén elért 
eredményekről a Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott információcsere alapvető fontosságú 
lesz a kiadások követésének szempontjából.
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5. Egyéb nyilatkozatok

A Bizottság nyilatkozata a félidős értékelésről és a módosításokról

A Bizottság 2024. január 1-jéig előtt benyújtja a többéves pénzügyi keret működésének 
értékelését.
Az értékeléshez adott esetben mellékelheti az MFF-rendelet módosítására vonatkozó 
javaslatokat, az EUMSZ-ben foglalt eljárásoknak megfelelően.
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INDOKOLÁS

2020. november 10-én a Parlament többéves pénzügyi kerettel és saját forrásokkal foglalkozó 
tárgyalócsoportja1 átfogó politikai kompromisszumot ért el a Tanács elnökségével és a 
Bizottsággal a vonatkozó részek tekintetében. 

E kompromisszum eredményeként a Tanács a Parlament elé utalja a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelettervezetet, 
amelyhez a többéves pénzügyi keret társelőadói egyetértést javasolnak.

A politikai kompromisszum nemcsak a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretre terjed ki, hanem a saját források jövőbeli rendszerére és az új Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz (Next Generation EU) kísérő intézkedéseire is. A többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelet mellett a kompromisszumot az alábbiak is tükrözik:

 az intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és az Európai 
Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új 
saját forrásokról, beleértve az új saját források bevezetésének ütemtervét (amelyet a 
Parlament ezen ajánlástól függetlenül hagy jóvá);

 az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatai (ezen ajánlás 
melléklete).

E politikai kompromisszum előtt a Parlament már:
 megnyitotta az utat a saját forrásokról szóló határozat gyors elfogadása és 

megerősítése, és ezáltal az uniós helyreállítási eszköz elindítása előtt azáltal, hogy 
2020. szeptember 16-án kötelező jogalkotási véleményt bocsátott ki az Európai Unió 
saját forrásainak rendszeréről szóló új tanácsi határozattervezetről (a saját forrásokról 
szóló határozat), amely engedélyezi a Next Generation EU rendszer keretében történő 
hitelfelvételt;

 2020. november 5-én ideiglenes megállapodást ért el az uniós költségvetés védelmét 
szolgáló általános feltételrendszerről (amelyet a Költségvetési Bizottság és a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2020. november 12-én, a Coreper pedig 2020. 
november 16-án jóváhagyott, és amelyet rendes jogalkotási eljárás keretében 
jóváhagyás céljából a Parlament elé terjesztett).

Jóváhagyásától függően ez a politikai kompromisszum megkönnyíti – de nem befolyásolja – a 
többéves pénzügyi keret beruházási programjainak rendes jogalkotási eljárás keretében 
elfogadott új generációjáról folyó ágazati tárgyalások lezárását.

1. Az Európai Parlament és a Tanács közötti tárgyalások eredményei

A politikai kompromisszum a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret általános felső határát 2018-as árakon 1 074,3 milliárd EUR-ban határozza meg, 

1 Johan Van Overtveldt, elnök; Jan Olbrycht és Margarida Marques, a többéves pénzügyi kerettel foglalkozó 
társelőadók; Jose Manuel Fernandes és Valérie Hayer, a saját forrásokkal foglalkozó társelőadók; Rasmus 
Andresen, tag.
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amelyet fokozatosan 1 085,3 milliárd EUR-ra kell emelni.2 A többéves pénzügyi keretet egy 
750 milliárd EUR összegű helyreállítási eszköz egészíti ki (amely 390 milliárd EUR vissza 
nem térítendő támogatást vagy közvetlen költségvetési kiadást tartalmaz). Az új többéves 
pénzügyi keret és a helyreállítási eszköz/NGEU finanszírozását a saját forrásokról szóló új 
határozat teszi lehetővé, amely felhatalmazza a Bizottságot, hogy megkezdje a helyreállítási 
eszköz/NGEU finanszírozására irányuló hitelfelvételi műveleteket, és az Unió új hitelfelvételi 
kapacitásának fedezése érdekében átmenetileg további 0,6 százalékponttal megemelje a 
kifizetések saját forrásainak felső határát.

A Tanács/Európai Tanács késedelmei és az optimálistól elmaradó intézményközi 
együttműködés ellenére az Európai Parlament aktívan hozzájárult ahhoz a csomaghoz, 
amelyet az állam- és kormányfők a 2020. július 17–21-i csúcstalálkozón a Bizottság 2018. 
májusi és 2020. májusi javaslatai alapján jóváhagytak. A Parlament üdvözölte a helyreállítási 
eszköz/NGEU történelmi jelentőségű létrehozását. Sajnálatát fejezte ki azonban a 
jövőorientált programok indokolatlan megnyirbálásával, az új saját források létrehozása iránti 
elégtelen elkötelezettséggel (legalább a követelésbehajtás költségeinek fedezése érdekében), 
az EP-nek a behajtási eszközre vonatkozó döntéshozatalba és irányításba való elégtelen 
bevonásával, valamint a meggyengült jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban.

A Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2020. augusztus 27. és november 10. között 
folytatott intenzív tárgyalások során a Parlament tárgyalói az Európai Tanács 2020. július 21-i 
következtetéseit kiegészítve jelentős javulást értek el. November 5-én ideiglenes 
megállapodás született a jogállamisági mechanizmusról is.

A pozitív lépések – függetlenül attól, hogy azok már szerepelnek a Tanács 2020. júliusi 
álláspontjában vagy később érték el őket – az alábbi táblázat foglalja össze.

Az EP 
legfontosabb 
kérései

Eredmények

A többéves 
pénzügyi keret 
adatai:
A kiemelt 
programok 
megerősítése

Pozitív lépések a Tanács álláspontjában: A többéves pénzügyi keret 
teljes összegét 2018-as árakon 1 074,3 milliárd EUR-ban határozták 
meg, ami a Parlament eredeti kéréseinél alacsonyabb összeg. A 
helyreállítási eszköz/NGEU jelentős támogatási komponensének 
(amelynek a Parlament mind a Bizottság helyreállításra vonatkozó 
javaslatai előtt, mind azok után kifejezett támogatója volt) 
kiszámításakor azonban ez az összeg példa nélküli szintre, 1 464,3 
milliárd EUR-ra emelkedik. 

Az NGEU-val (és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön 
keresztül megnövelt kiadásokkal) összefüggésben a többéves pénzügyi 
keret biztosítja a mezőgazdaság és a kohézió finanszírozásának 
általános szintjét, amely a 2014–2020 közötti időszakhoz hasonló 
méretű, valamint a legtöbb egyéb meglévő és új program esetében 

2 A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó végleges felső határok (a jövőbeli felülvizsgálatoktól függetlenül) 
ezért reálértéken meghaladják a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó általános felső határt, amelyet a 
Bizottság 2018-as árakon 1 083,3 milliárd EUR-ra becsült, miután levonta az Egyesült Királyság kiadásait és 
hozzáadta a vonatkozó összegeket az Európai Fejlesztési Alapból.
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szerény növekedést biztosít a 2014–2020 közötti időszakhoz képest. A 
Tanács eljárása során a Parlament elérte a Méltányos Átállást 
Támogató Alap létrehozását.

Az Európai Tanács azonban jelentősen csökkentette a központilag 
irányított programokat, valamint az NGEU azon támogatásainak egy 
részét, amelyeket a válság gazdasági hatásainak kezelése érdekében (a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz mellett) a kiemelt uniós 
programok kiegészítésére javasoltak. Következésképpen e programok 
közül több az eredeti bizottsági javaslatban szereplőnél alacsonyabb 
szintre csökkent, vagy a tervezett emeléseket teljes egészében 
elvetették.  

Javulások a Tanács álláspontjában: A 2020. november 10-i politikai 
kompromisszum részeként a Parlament az Európai Tanács számadatain 
felül további 16 milliárd EUR megerősítést (2018-as árakon) kap a 
beruházási programok és rugalmassági mechanizmusok forrásainak 
megerősítésére. Ez az első alkalom, hogy a Parlament az Európai 
Tanács javaslatához képest biztosítani tudja az uniós programok felső 
határainak és pénzügyi előirányzatainak növelését.

15 milliárd EUR összegű kiegészítő támogatást különítenek el 
kiemelt programokra/területekre:
- Európai horizont: + 4 milliárd;
- InvestEU: + 1 milliárd;
- Erasmus+: + 2,2 milliárd;
- „az EU az egészségügyért” program: + 3,4 milliárd;
- Kreatív Európa: + 0,6 milliárd;
- Jogok és értékek program: + 0,8 milliárd;
- Határigazgatási Alap & Határ- és Parti Őrség: + 1,5 milliárd;
- NDICI: + 1 milliárd;
- Humanitárius segítségnyújtás: + 0,5 milliárd.

Az előre nem látható jövőbeli szükségletek esetében további 1 
milliárd EUR-t juttatnak a Rugalmassági Eszközhöz (amelynek 
mobilizálására vonatkozó szabályok a Tanács álláspontjához képest 
enyhültek). A Parlament az új szolidaritási és sürgősségisegély-tartalék 
külső ágát is megvédte és megnövelte.

Az emelések fő forrása (11 milliárd EUR) az Unió által beszedett 
bírságokból származó bevételekhez kapcsolódó új mechanizmus lesz, 
és a 2022–2027 közötti időszakban az érintett programok számára 
automatikusan további allokációkat eredményez. Ez a mechanizmus a 
többéves pénzügyi keret felső határainak évenkénti tényleges 
emelését is eredményezi. A többéves pénzügyi keret hétéves általános 
felső határa ezért 2018-as árakon fokozatosan eléri az 1 085,3 milliárd 
EUR-t, azaz reálértéken 2 milliárd EUR-val magasabb a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret megfelelő felső 
határánál (2018-as árakon 1 083,3 milliárd EUR az Egyesült Királyság 
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nélkül, az EFA-val együtt).

További kiegészítések (2,5 milliárd EUR) az Európai Tanács által 
meghatározott felső határokon belül fel nem osztott mozgástérből 
származnak. 1 milliárd EUR az NDICI javára az AKCS beruházási 
keret (Európai Fejlesztési Alap) korábbi kihelyezéseiből befolyó 
bevételekből származik. 0,5 milliárd EUR az Európai Horizont javára a 
kutatás területén visszavont előirányzatokból származik (a 
költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdése).

A visszafizetések költségei és a követelésbehajtás kamatai szerepelnek 
a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
felső határai között, de a Parlament megállapodásra jutott arról, hogy 
ez az eljárás nem érinti azt, hogy a jövőbeli többéves pénzügyi 
keretekben 2028-tól kezdődően hogyan kezelik ezt a kérdést, és hogy 
az ilyen kiadásoknak arra kell irányulniuk, hogy ne csökkentsék az 
uniós programokat és alapokat.

A Bizottság egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy 2024. január 1-
jéig benyújtja a többéves pénzügyi keret működésének értékelését, és 
adott esetben javaslatot tesz annak felülvizsgálatára.

Az új saját 
források 
bevezetése 

Pozitív lépések a Tanács álláspontjában: Az új sajátforrás-határozat a 
saját források felső határának jelentős megemelése révén 
hitelfelvételi képességet hoz létre az Unió számára.

A Parlament határozott kérésére és régóta fennálló álláspontjával 
összhangban az Európai Tanács hivatalosan is támogatja az új saját 
forrást a nem újrahasznosított műanyag csomagolási hulladék súlyán 
alapuló új hozzájárulás („műanyag-hozzájárulás”) formájában, ezzel 
megtörve a több mint 30 éves patthelyzetet. Ez az első lépés a 
Parlament azon kérésének teljesítése felé, hogy egy sor új saját forrást 
vezessenek be. Emellett jóváhagyják az egyszerűsített héa-alapú 
saját forrást, amely várhatóan jelentősen javítani fogja a rendszer 
működését. A Parlament azonban sajnálatát fejezi ki a vámok 
beszedésével kapcsolatos kedvezmények és visszatartási költségek 
folyamatossága és növekedése miatt.

Javulások a Tanács álláspontjában: A tárgyalások során a Parlament 
erőfeszítéseit az új saját forrásoknak a következő többéves pénzügyi 
keret során történő bevezetésére vonatkozó ütemterv kialakítására 
összpontosítja. Az intézmények végül a következőkben állapodnak 
meg:
- Az ütemtervet az intézményközi megállapodás tartalmazza, 

amely együttműködést hoz létre, és a három intézményre nézve 
kötelező rendelkezéseket ír elő, ideértve a rendszeres párbeszéd 
elindítását is;

- támogatja azt az elvet, hogy az NGEU kamatköltségeit és 
visszafizetéseit az új saját forrásokból származó bevételekből kell 
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fedezni;
- Első lépés (2021): 2021 januárjában műanyag hozzájárulást 

vezetnek be, júniusig új jogalkotási javaslatokat nyújtanak be az 
importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról, a 
digitális illetékről és a kibocsátáskereskedelmi rendszerről; 

- Második lépés (2022 és 2023): A Tanács legkésőbb 2022. július 1-
jéig tárgyal ezekről az új saját forrásokról annak érdekében, hogy a 
bevezetésükre 2023. január 1-jéig sor kerülhessen;

- Harmadik lépés (2024–2026):  2024 júniusáig a Bizottság további 
új saját forrásokra vonatkozó javaslatot terjeszt elő, amely 
magában foglalhat pénzügyi tranzakciós adót, valamint a 
vállalati szektorhoz kapcsolódó pénzügyi hozzájárulást vagy 
egy új közös társaságiadó-alapot. A Tanács legkésőbb 2025. 
július 1-jéig tárgyal ezekről az új saját forrásokról annak 
érdekében, hogy a bevezetésükre 2026. január 1-jéig sor 
kerülhessen;

Az Európai 
Parlamentnek a 
költségvetési 
hatóság egyik 
ágaként betöltött 
szerepe

Pozitív lépések a Tanács álláspontjában: A többéves pénzügyi keretben 
a Tanács támogatja az Európai Fejlesztési Alap uniós költségvetésbe 
való integrálását, ami a Parlament régóta hangoztatott kérése, hogy 
biztosíthassa saját szerepét és felügyeletét, és megerősíthesse az uniós 
költségvetés egységességét.

Ami az NGEU-t illeti, míg a legtöbb egyéb hozzájárulás először a 
kormányközi mechanizmusokra vonatkozott, a Parlament volt a fő 
támogatója annak, hogy a helyreállítási eszközt rögzítsék az uniós 
keretben, amint azt a Bizottság javasolta és a Tanács jóváhagyta. 

Az NGEU-t azonban olyan jogalappal hozták létre, amely kizárja a 
Parlamentet a jogalkotási döntéshozatali eljárásból (az EUMSZ 122. 
cikke), és olyan forrásokat eredményez, amelyek külső címzett 
bevételek formájában jelennek meg a költségvetésben, és megkerülik a 
rendes költségvetési eljárást.

Javulások a Tanács álláspontjában: Ami az EUMSZ 122. cikkén 
alapuló, a költségvetésre potenciálisan kiható jövőbeli 
válságmechanizmusok létrehozását illeti, a Parlament elérte egy új 
eljárási lépés (a „költségvetési ellenőrzési eljárás”) beiktatását. 
Összehívnak majd egy vegyes bizottságot, amelynek keretében a 
Tanács és a Parlament építő jellegű párbeszédet folytat, és arra 
törekszik, hogy közösen értelmezze a költségvetési vonzatokat, mielőtt 
a Tanács elfogadná azokat.

Ami magát az NGEU-t illeti, a Parlament megállapodott egy új szakasz 
intézményközi megállapodásba való beillesztéséről, amely fokozza a 
költségvetési hatóság részvételét az NGEU külső címzett 
bevételeinek felhasználásában (részletes információk és frissítések, 
rendszeres intézményközi ülések, az éves költségvetés mellékletének 
elfogadása, az eltérések kezelésére szolgáló eljárás). 
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A Parlament megállapodásra jutott továbbá a külső címzett 
bevételekre, valamint a hitelfelvételre és hitelnyújtásra vonatkozó 
rendelkezéseknek a költségvetési rendelet következő felülvizsgálata 
során való strukturáltabb értékeléséről.

Végezetül, a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalási folyamat 
optimálistól elmaradó tapasztalatainak fényében a Parlament az 
intézményközi megállapodás új rendelkezéséről állapodott meg, 
amelynek értelmében az intézmények igyekeznek meghatározni a 
többéves pénzügyi keretről szóló jövőbeli tárgyalások során való 
együttműködés és párbeszéd konkrét módozatait.

Horizontális 
kérdések

Pozitív lépések a Tanács álláspontjában: A Parlament támogatásával a 
Tanács – a Bizottság által javasolt – 25%-ról a többéves pénzügyi 
keret/NGEU kiadásainak legalább 30%-ára növeli az éghajlat-politikai 
célkitűzéseket támogató kiadások általános célkitűzését. 

Javulások a Tanács álláspontjában: A Parlament elérte, hogy az 
intézményközi megállapodás tartalmazzon megerősített éghajlat-
politikai nyomonkövetési módszertant, amelyben nagyobb szerepet 
kap a Parlament és a Tanács, valamint korrekciós intézkedéseket a 
legalább 30%-os átfogó éghajlat-politikai cél elérése érdekében.

A Parlament elérte, hogy 2024-től a biológiai sokféleségre vonatkozó 
új, évi 7,5%-os célkitűzés szerepeljen a többéves pénzügyi keretben, 
annak érdekében, hogy ez 2026-ban és 2027-ben elérje a 10%-ot. A 
módszertant a Parlamenttel és a Tanáccsal szoros együttműködésben 
kell kidolgozni.

A Parlament biztosítja továbbá a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés mérésére szolgáló 
módszertan kidolgozását, amelyet legkésőbb 2023-tól kell 
végrehajtani több központilag irányított program esetében, tekintettel 
annak a többéves pénzügyi keret második felében történő 
meghosszabbítására.

Az uniós költségvetés – beleértve az NGEU kiadásait is – jobb 
védelme, valamint a költségvetési felügyelet, ellenőrzés és audit 
javítása érdekében az intézmények megállapodtak abban, hogy 
megreformálják a kedvezményezettekre vonatkozó adatok 
gyűjtését, minőségét és összehasonlíthatóságát annak érdekében, 
hogy az információk időben, integrált, összehasonlítható és 
központilag hozzáférhető formában álljanak rendelkezésre, és hogy ne 
csak a közvetlen kedvezményezettekre, hanem a finanszírozás 
kedvezményezettjeinek tényleges tulajdonosaira is kiterjedjenek.
 

2. Menetrend
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 2018. március 14.: A Parlament az első olyan intézmény, amely a Bizottság 
javaslatainak befolyásolása céljából két nem jogalkotási állásfoglalásban3 kifejti 
álláspontját a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a 
saját forrásokról. Kijelenti, hogy nem fogja egyetértését adni a többéves pénzügyi 
kerettel kapcsolatban, amennyiben a saját források terén nem történt megfelelő 
előrelépés.

 2018. május 2.: A Bizottság 2018. május 2-án közzéteszi a többéves pénzügyi keretre 
és a saját forrásokra vonatkozó javaslatait, amelyek 2018. évi árakon 1 134,6 milliárd 
EUR kötelezettségvállalási előirányzatot javasolnak. Emellett rendelettervezetet 
terjeszt elő az uniós költségvetés védelméről („jogállamisági mechanizmus”), és a 
következő hetekben javaslatokat terjeszt elő a 37 ágazati program alap-jogiaktusaira. 
A Bizottság azt a célt tűzi ki, hogy még a 2019. májusi európai választások előtt 
megállapodás szülessen. A Parlament a Bizottság javaslataira válaszul 2018. május 
30-án rövid állásfoglalást fogad el.

 2018. május (2020 júliusáig): A tárgyalócsoport és a Tanács soros elnökségei közötti 
véleménycserék megkezdése az Általános Ügyek Tanácsának ülése előtt és után, ahol 
a többéves pénzügyi keret szerepel a napirenden (az Általános Ügyek Tanácsának 
eligazítói/tájékoztatói). A Parlament rövidnek és formálisnak tartja őket. A 
tárgyalócsoport két alkalommal kap meghívást az Általános Ügyek Tanácsának 
minisztereivel 2019. március 12-én (Bukarestben) és 2019. november 19-én 
(Brüsszelben) tartandó informális találkozókra.4

 2018. november 14.: A Parlament a részletes tárgyalási megbízását képező időközi 
jelentést5 fogad el, amely különösen a következőket tartalmazza:

- részletes számadatok a többéves pénzügyi keret valamennyi felső határára és 
speciális eszközére vonatkozóan, programonként lebontva, 1 324,1 milliárd 
EUR felső határon belül;

- konkrét módosítások a többéves pénzügyi keretről szóló bizottsági 
rendelettervezethez, valamint az intézményközi megállapodás tervezetéhez.

A Parlament kéri, hogy fokozzák a Tanáccsal való rendszeres találkozókat annak 
érdekében, hogy előkészítsék az utat a hivatalos tárgyalásokhoz, amelyek célja, hogy a 
2019-es európai parlamenti választások előtt jó megállapodás szülessen.

 2018. december: Az első részleges tárgyalási keretdokumentumot benyújtották az 
Általános Ügyek Tanácsának.6 A Parlament tárgyalócsoportja megkezdi azt a 

3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0075 és P8_TA(2018)0076.
4 Figyelmen kívül hagyva a miniszterekkel, nagykövetekkel, biztosokkal és érdekelt felekkel az időszak során 
tartott kétoldalú találkozókat.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
6 A „tárgyalási keretdokumentum” olyan belső dokumentum, amelynek célja, hogy összehangolja a Tanács 
álláspontjait több jogalkotási szöveg leginkább politikai jellegű aspektusaival kapcsolatban, és amely végül 
részletes európai tanácsi következtetéseket eredményez. Amint arra a Parlament rámutatott, ezek jellemzően az 
Európai Tanácsra ruházzák az elsődleges szerepet, többek között számos olyan ágazati rendelkezés esetében, 
amelyeket a rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni. A keretdokumentumok megakadályozzák, hogy 
a Tanács a folyamat későbbi szakaszánál előbb fogadjon el teljes körű tárgyalási megbízást, és amikor az 
Európai Tanács következtetéseivé alakulnak, erősen korlátozzák a tanácsi tárgyalók mozgásterét.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_HU.html


PE660.266v01-00 60/61 PR\1217883HU.docx

HU

gyakorlatot, hogy az ágazati programok előadóival együttműködésben készített 
tárgyalási keretdokumentumok magyarázó jegyzetekkel ellátott változatát továbbítja a 
Tanácsnak és a Parlamenten belül, a Parlament nézeteiről való tájékoztatás és 
eszmecsere elősegítése érdekében. Az Európai Tanács kizárja annak a lehetőségét, 
hogy a választások előtt megállapodás szülessen.

 2018. november–2019. május: A Parlament tárgyalási megbízást fogad el a 
jogállamisági mechanizmusra és szinte valamennyi kiadási programra vonatkozóan. A 
Parlament elfogadja, hogy néhány részleges megállapodást kössön a Tanáccsal a 
Tanács részleges tárgyalási megbízatása alapján (a tárgyalási keretdokumentum által 
érintett ágazati rendelkezések zárójelben maradnak).

 2019. október 10.: Az európai választásokat követően a Parlament megerősíti és 
aktualizálja tárgyalási megbízatását, és felszólítja a Bizottságot, hogy a többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó eredeti javaslatában hivatalosan is térjen ki az új elnöke 
által tett kötelezettségvállalások hatására 7. A Tanács késlekedése miatt a Parlament 
vészhelyzeti terv kidolgozását kéri arra az esetre, ha nem sikerül időben 
megállapodásra jutni.

 2019. december: Az első, számadatokat tartalmazó tárgyalási keretdokumentumot 
benyújtották az Általános Ügyek Tanácsának. A tárgyalási keretdokumentum 
magyarázó jegyzetekkel ellátott változatai mellett a Parlament tárgyalócsoportja 
megkezdi a többi intézmény által előterjesztett minden új számadat összehasonlító 
elemzésének terjesztését.

 2020. február 20–21.: Az Európai Tanács rendkívüli ülése eredménytelen. Ezt 
követően a Parlament az EUMSZ 225. cikke alapján vészhelyzeti tervre irányuló 
hivatalos kérelmet nyújt be a Bizottsághoz8.

 2020. április és május: A Covid19-világjárvány egészségügyi és gazdasági 
következményei miatt a Parlament két állásfoglalásában9 felszólítja a Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot egy nagyszabású helyreállítási és újjáépítési csomagra, amelyet 
az uniós költségvetés által garantált közös kölcsönökből finanszíroznak, és amely 
jelentős támogatási elemet tartalmaz.

 2020. május 27.: A Bizottság helyreállítási tervet terjeszt elő, amely tartalmazza a 
többéves pénzügyi keretre és a saját forrásokra vonatkozó felülvizsgált javaslatokat, a 
pénzügyi piacokon történő hitelfelvétellel finanszírozott 750 milliárd EUR összegű 
helyreállítási eszköz/Next Generation EU létrehozására irányuló új javaslatokat, 
valamint az új vagy felülvizsgált ágazati javaslatokat. 

 2020. július 8.: Az intézmények elnökeinek az EUMSZ 324. cikkében meghatározott 
első magas szintű találkozója „a konzultáció és az álláspontok egyeztetésének 
elősegítése érdekében”.10

7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032
8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0065.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054 és P9_TA(2020)0124
10 Figyelmen kívül hagyva az EP elnökének az Európai Tanács előtti megjelenését, valamint a többi elnökkel 
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 2020. július 17–21.: Az Európai Tanács politikai megállapodásra jut a 2018-as árakon 
számított 1 074,3 milliárd EUR összegű többéves pénzügyi keretről és a 750 milliárd 
EUR összegű helyreállítási eszközről, beleértve a 390 milliárd EUR összegű vissza 
nem térítendő támogatást is. Ez lehetővé teszi a Tanács számára, hogy a 
javaslatcsomag egészére vonatkozóan teljes körű álláspontot és tárgyalási megbízást 
fogadjon el. 

 2020. július 23.: A Parlament állásfoglalást11 fogad el, amelyben ismerteti az Európai 
Tanács következtetéseinek Parlament általi értékelését és a közelgő tárgyalások fő 
elemeit.

 2020. augusztus 27.: A tárgyalások a Parlament tárgyalócsoportja, Németország 
állandó képviselője (a Tanács soros elnöksége) és a költségvetésért felelős biztos 
közötti „háromoldalú párbeszédek” formájában kezdődtek. Ezeket számos szakértői 
szintű háromoldalú találkozó készíti elő és követi nyomon. 

 2020. szeptember 16.: Anélkül, hogy megvárná a tárgyalások eredményét, a 
Parlament kötelező véleményt nyilvánít a saját forrásokról szóló határozatról12, hogy 
lehetővé tegye a határozat Tanács általi elfogadását és azt követően valamennyi 
tagállamban történő megerősítését, tekintettel a helyreállítási eszköz gyors 
elindítására.

 2020. szeptember 30.: A Tanács tárgyalási megbízást fogad el a jogállamisági 
mechanizmusról. A tárgyalók 2020. november 5-én ideiglenes megállapodásra fognak 
jutni (amelyet a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 
november 12-én, a Coreper pedig november 16-án hagy jóvá).

 2020. november 10.: A 12. „háromoldalú párbeszéd” során a többéves pénzügyi 
keretről és a saját forrásokról tárgyaló felek politikai megállapodásra jutnak a 
többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási eszközről.

tartott informális kétoldalú találkozókat (néhányat a tárgyalócsoport jelenlétében).
11 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0206.
12 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220.


