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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2022. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz 
– Bizottság
(2020/2265(BUI))

Az Európai Parlament

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

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

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i 2018/1046 EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. 
december 17-i 2020/2093 EU, Euratom tanácsi rendeletre2, valamint a Parlament, a 
Tanács és a Bizottság által ezzel összefüggésben elfogadott együttes nyilatkozataira3, 
valamint a kapcsolódó egyoldalú nyilatkozatokra4,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közötti, a 
költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új 
saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. december 16-i 
intézményközi megállapodásra5,

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i 2020/2053 EU, 
Euratom tanácsi határozatra6, 

– tekintettel a Covid19-válság utáni helyreállítás támogatására szolgáló Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz létrehozásáról szóló, 2020. december 14-i (EU) 2020/2094 tanácsi 
rendeletre7,

– tekintettel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 
2020. december 16-i 2020/2092 EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre8,

1 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
2 HL L 433I, 2020.12.22., 11. o.
3 HL C 444I., 2020.12.22.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0357, II. melléklet.
5 HL L 433I, 2020.12.22., 28. o.
6 HL L 424., 2020.12.15., 1. o.
7 HL L 433I, 2020.12.22., 23. o.
8 HL L 433I, 2020.12.22., 1. o.
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– tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetésére9 és az ehhez csatolt, a Parlament, a Tanács és a Bizottság által 
elfogadott együttes nyilatkozatokra,

– tekintettel a 2022. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló, ...-i tanácsi 
következtetésekre (00000/2021),

– tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

Helyreállítás: a Covid19-válság utáni helyreállítás a 2022. évi költségvetésből 

1. úgy véli, hogy tekintettel a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos fokozott 
bizonytalanságra, és arra, hogy a gazdaság 2022-ben várhatóan nem fog visszaállni a 
világjárvány előtti szintre, valamint a Covid19-világjárvány okozta gazdasági és 
társadalmi károkból való gyors helyreállítás sürgető szükségességére, a 2022. évi uniós 
költségvetésnek még fontosabb szerepet kell játszania a polgárok életére gyakorolt 
pozitív és kézzelfogható hatás biztosításában, valamint az európai gazdaság 
fenntartásában, a beruházások ösztönzésében és a munkahelyteremtés támogatásában az 
egész Unióban, illetve a gazdasági, társadalmi, területi és generációs különbségek 
csökkentésének megkönnyítésében;

2. ezért olyan előretekintő költségvetést kíván létrehozni, amely kulcsszerepet játszik a 
gazdaságélénkítési folyamatban, és lehetővé teszi az Unió számára a beruházások 
fellendítését és a munkanélküliség kezelését, a digitális és zöld átállás előmozdítását, a 
fiatal generáció életkilátásainak javítását és a demográfiai kihívások kezelését, valamint 
biztonságos és virágzó környezet biztosítását az uniós polgárok számára; úgy véli, hogy 
ezek a prioritások elengedhetetlenek a helyreállítás fenntartásához és a reziliensebb 
Unió alapjainak megteremtéséhez; 

Virágzó gazdaság a beruházások fellendítése és a munkanélküliség kezelése érdekében

3. emlékeztet arra, hogy a kkv-k továbbra is az európai gazdaság gerincét képezik, és 
alapvető szerepet játszanak a munkahelyteremtésben és a növekedésben; hangsúlyozza 
a megfelelően finanszírozott egységes piaci program fontosságát a kisvállalkozások 
versenyképességének a digitális és vállalkozói készségek fejlesztése révén történő 
fellendítésében; hangsúlyozza továbbá az InvestEU program potenciálját a fenntartható, 
innovatív és szociális beruházások mozgósításában, valamint a válság által negatívan 
érintett kis- és középvállalkozások (kkv-k) tőketámogatásában;

4. hangsúlyozza, hogy továbbra is szükség van a kutatásba és az innovációba történő 
beruházásokra, különösen ahhoz, hogy az EU a zöld és digitális átállás hajtóereje 
legyen; e tekintetben hangsúlyozza az Európai horizont különleges előnyeit, és alapvető 
fontosságúnak tartja, hogy a kkv-k megfelelő támogatást kapjanak a kutatás és az 
innováció terén annak érdekében, hogy aktívan részt vehessenek ezekben a hatalmas 

9 HL L xx, ….
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kihívásokban; 

5. határozottan támogatja a regionális politikát mint az uniós költségvetés elsődleges 
beruházási eszközét, amely lehetővé teszi a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, és 
a helyreállítás egyik sarokkövét képezi; kiemeli az olyan uniós stratégiai célkitűzések 
elérésében játszott szerepét, mint a foglalkoztatás, a zöld gazdaság és az innováció, és 
rámutat, hogy az inkluzívabb és fenntarthatóbb Unió hajtóerejeként működik;

6. megerősíti az EU az egészségügyért program jelentőségét és potenciálját, amely az új 
többéves pénzügyi keret (TPK) keretében az uniós költségvetésből finanszírozandó 
legnagyobb egészségügyi program lesz; elvárja, hogy erősítsék meg a szinergiákat az 
összes olyan uniós program között, amelyek további beruházásokat biztosítanak az 
egészségügyi ágazatban, mint például az ESZA+, az ERFA, az Európai horizont és a 
Digitális Európa program; 

A digitális és zöld átállás kihívásainak való megfelelés 

7. hangsúlyozza, hogy a Covid19-válság miatt még időszerűbb a digitális szakadék sürgős 
megszüntetése és Európa digitális átalakulásának felgyorsítása; rámutat az uniós 
programok közötti szinergiák fontosságára az áttörést jelentő technológiák és 
innovációk piaci elterjedésének felgyorsításához szükséges feltételek sikeres 
megteremtése érdekében; úgy véli, hogy a Digitális Európa program elengedhetetlen 
Európa versenyképességének a globális digitális gazdaságban való javításához és a 
technológiai szuverenitás megvalósításához; elvárja, hogy ez a program fellendítse a 
nagy teljesítményű uniós számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a 
kiberbiztonság terén eszközölt beruházásokat, valamint a fejlett digitális készségek 
előmozdítását a gazdaságban és a társadalomban;

8. hangsúlyozza az uniós költségvetés központi szerepét az európai zöld megállapodás 
sikerességében és a fenntarthatóbb és reziliensebb gazdaságra való méltányos átállás 
biztosításában; különösen hangsúlyozza, hogy megfelelő forrásokat kell biztosítani az új 
növekedési stratégia alátámasztására annak érdekében, hogy az Unió teljesíteni tudja 
kötelezettségvállalásait, biztosítva, hogy senki se maradjon le, és szorosan nyomon 
kívánja követni a stratégia végrehajtását a 2022. évi költségvetésben; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a modern és reziliens uniós infrastruktúra 
kulcsfontosságú eleme a versenyképesség helyreállításának és az EU stratégiai 
autonómiája kiépítésének; elismeri ezért az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
(CEF) és az uniós űrprogramok hozzáadott értékét; 

Jobb kilátások biztosítása a fiatal generáció számára és a demográfiai kihívások kezelése

9. hangsúlyozza, hogy a 2008-as pénzügyi válság után a Covid19-válság következményei 
ismételten a fiatalokat sújtják különösképpen; hangsúlyozza ezért, hogy minden 
finanszírozási lehetőséget teljes mértékben fel kell tárni a fiatalok munkaerő-piaci 
integrációjának és életkilátásainak sikeres javítása érdekében;

10. úgy véli, hogy az Unió fiatal generációja nélkül nem találhat fenntartható pályát a 
fellendüléshez; e tekintetben rámutat arra, hogy rendkívül fontos az olyan uniós 
programok pénzügyi forrásainak növelése, mint az Erasmus+, amelyek sikere 
vitathatatlan az oktatási, képzési és munkalehetőségek Unió-szerte történő bővítése 
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terén; kiemeli a programban rejlő lehetőségeket a kiválóság, az innováció és a 
vállalkozói szellem inkluzív módon történő előmozdítása terén;

11. hangsúlyozza, hogy fenntartható és hosszú távú megoldásokat kell találni a strukturális 
demográfiai kihívások sikeres leküzdésére, valamint az agyelszívás csökkentésére az 
EU vidéki, távoli és kevésbé fejlett területein; hangsúlyozza, hogy pénzügyi forrásokra 
van szükség a csökkenő népességű területek fellendítéséhez és ahhoz, hogy Európában 
az idősödő népesség számára megfelelő támogatást lehessen nyújtani a mobilitáshoz, az 
egészségügyi ellátáshoz és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy megfelelő struktúrákat kell létrehozni a tendenciák 
tanulmányozására és a demográfiai változások megfelelő kezelésére irányuló 
intézkedésekre; 

Biztonságos és virágzó környezet biztosítása az európai polgárok számára

12. úgy véli, hogy a gazdasági növekedés és a jólét, a belső biztonság, az EU külső 
határainak védelme, a schengeni térség megfelelő működése és az Unión belüli szabad 
mozgás elválaszthatatlanul összekapcsolódnak és kölcsönösen előnyösek; 
hangsúlyozza, hogy a schengeni térség további, szakértői értékeléseken alapuló 
integrációja jobb pénzügyi lehetőségeket biztosítana a külső határok mentén fekvő 
tagállamok számára a határellenőrzéshez; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
Unióban erőteljes beruházásokat hajtsanak végre a belső biztonság terén az uniós 
bűnüldözés és a határokon átnyúló bűnügyi fenyegetésekre adott igazságügyi válaszok 
javítása, valamint az információcsere előmozdítása céljából; 

13. hangsúlyozza, hogy a biztonság, az igazságszolgáltatás és a határellenőrzés területén 
működő valamennyi ügynökség számára megfelelő finanszírozásra, személyzetre és 
személyzeti képzésre van szükség annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni 
megnövekedett feladataiknak, továbbá kiemeli a köztük lévő együttműködés 
fontosságát, a technológiai innovációk és alkalmazkodás szükségességét, valamint a 
tagállamok közötti együttműködés és koordináció erősítésében betöltött alapvető 
szerepüket;

14. határozottan támogatja az EU-nak a növekvő biztonsági fenyegetettség, például az 
Európán és a szomszédos országokon belüli terrorizmus, radikalizálódás és erőszakos 
szélsőségesség kezelésére irányuló fokozott erőfeszítéseit, valamint azt, hogy uniós 
szinten jobban hangolják össze ezeket a programokat;

15. hangsúlyozza az EU felelősségét annak biztosításában, hogy megfelelő forrásokkal 
rendelkezzen a válság geopolitikai következményeinek kezeléséhez, valamint a 
biztonságos és stabil globális környezet biztosításához;

A 2022. évi költségvetés konkrét és több területet érintő kérdései

16. arra számít, hogy a 2022. évi költségvetés elfogadását megelőzően a többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó csomagban rejlő összes lehetőséget a gyakorlatban is megvalósítják, 
és szándékában áll szorosan nyomon követni az elért megállapodás valamennyi 
elemének végrehajtását; emlékeztet arra, hogy 2022 lesz a többéves pénzügyi keretről 
szóló rendelet 5. cikke szerinti programspecifikus kiigazítások alkalmazásának első éve, 
többek között az új, bírságokon alapuló mechanizmusból finanszírozandó kiemelt uniós 
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programok keretösszegei tekintetében;

17. hangsúlyozza , hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
késői elfogadását követően jelentősen késett az olyan kiemelt uniós programok 
elindítása, mint az Erasmus+ és az Európai horizont, valamint a zöld megállapodás és a 
digitalizációs stratégiák finanszírozása; ezért elvárja, hogy minden erőfeszítést 
megtegyenek annak biztosítása érdekében, hogy 2022-ben valamennyi új uniós program 
teljes mértékben működőképes legyen; e tekintetben emlékeztet a Parlament, a Tanács 
és a Bizottság által a Covid19-válság hatásának kezeléséről a 2021. évi költségvetésről 
szóló közös következtetésekben tett közös nyilatkozatra, amelyben különös figyelmet 
fordítanak a válság által leginkább sújtott gazdasági ágazatokra, például a kkv-kra, a 
turizmusra és a vendéglátásra, valamint a válság által leginkább érintett 
népességcsoportokra;    

18. elvárja továbbá, hogy a 2022. évi költségvetésbe megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatokat állítsanak be mind az új programok, mind a korábbi programok 
befejezése tekintetében, különös tekintettel a kohézió területén várható magasabb 
kifizetési igényekre, valamint annak biztosítására, hogy az uniós költségvetés biztosítsa 
a szükséges gazdasági ösztönzést;

19. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz (EURI) 2022-ben 
jelentősen meg fogja erősíteni az uniós költségvetést, és hogy az eszköz teljes 
allokációjának legalább 60%-át az év végéig a különböző programok keretében le kell 
kötni; aggodalmát fejezi ki azonban az ezen eszköz keretében végrehajtott hitelfelvételi 
és hitelnyújtási műveletek késedelmes megkezdése miatt, mivel az e műveleteket 
engedélyező, saját forrásokról szóló új határozat még nem lépett hatályba; felhívja ezért 
a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az új sajátforrás-határozat ratifikációs folyamatát 
annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék a helyreállítás időben történő megkezdését; 

20. hangsúlyozza, hogy a 2022. évi uniós költségvetés áthidaló szerepet fog betölteni az új 
saját források bevezetésére irányuló ütemterv első és második lépése között; e 
tekintetben rámutat a zökkenőmentes végrehajtás szükségességére annak érdekében, 
hogy az új saját források legalább az EURI visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásokat 
fedezzék;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek.


