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SUGGESTIONS

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. kéri, hogy a 2021. évi uniós költségvetés az európai polgárokat helyezze egy igazságos, 
inkluzív és fenntartható gazdaságélénkítési stratégia középpontjába, amely enyhítené a 
Covid19-válság hatását, és megvalósítaná az európai zöld megállapodást, a digitális 
menetrendet, az inkluzív ipari stratégiát és a szociális jogok európai pillérét, miközben 
segítene elérni az EU éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalásait 2030-ig, valamint a 
Párizsi Megállapodással és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival összefüggésben 
legkésőbb 2050-ig a szén-dioxid-semleges gazdaságra vonatkozó kötelezettségvállalást;

2. kéri, hogy az Unió 2021. évi költségvetése, amely a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret első évének felel meg, ambiciózusan, hatékonyan és 
eredményesen járuljon hozzá az Unió gazdaságának helyreállításához a Covid19 
kitörésének hatásait követően; üdvözli az Európai Tanács megállapodását az új uniós 
gazdaságélénkítési eszközről (Next Generation EU, NGEU), amely az Unió közös 
hitelfelvételén alapul, hiszen az fontos lépés ahhoz, hogy az Unió a szimmetrikus 
sokkokkal való szembenézéshez szükséges szolidaritásra támaszkodjon, és felszólít annak 
gyors elfogadására; sajnálja azonban az NGEU támogatási komponensének csökkentését, 
ami a jövőorientált programok megnyirbálásához és innovatív programok törléséhez 
vezetett; üdvözli a Bizottság elnökének arra irányuló kezdeményezését, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 324. cikkének aktiválásával közvetlenül bevonja a 
Parlamentet a gazdaságélénkítési tervről szóló tárgyalásokba; felszólít az Európai 
Parlament mint költségvetési hatóság teljes körű bevonására a gazdaságélénkítési 
eszközbe;

3. hangsúlyozza az elszámoltathatóság és az átláthatóság fontosságát az uniós 
finanszírozásban részesülő szervezetek tekintetében;

4. kéri, hogy a 2021. évi uniós költségvetés legyen ambiciózusabb és támogassa a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz gyors végrehajtását, amelynek célja az európai 
szemeszterben azonosított kihívások kezelése, amelybe integrálni kell a fenntartható 
fejlődési célokat, és támogatnia kell a munkahelyteremtést és az Unión belüli 
konvergenciát; hangsúlyozza, hogy 2021-től kezdve az eszköznek a növekedést ösztönző 
beruházásokra kell összpontosítania a szociális jogok európai pillérével, a Párizsi 
Megállapodással és a „jelentős károkozás elkerülését” célzó elvvel, az Unió arra 
vonatkozó kötelezettségvállalásával összhangban, hogy 2050-re szén-dioxid-semlegessé 
teszi gazdaságát; úgy véli, hogy az eszköznek összhangban kell lennie a nemzeti energia- 
és éghajlat-politikai tervekkel is;

emlékeztet, hogy az uniós költségvetésnek támogatnia kell a versenyképességet, a 
rezilienciát, a konvergenciát, a fenntartható, inkluzív és kohéziót teremtő növekedést 
növelő fenntartható és társadalmilag kiegyensúlyozott strukturális reformok 
megvalósítását is, és ezzel összefüggésben sürgeti, hogy az első kifizetéseket 2021-ben a 
lehető leghamarabb teljesítsék;

előzetes demokratikus és parlamenti ellenőrzésre szólít fel annak biztosítása érdekében, 
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hogy az intézményi hatáskörök egyensúlyban legyenek, és hogy a Bizottság rendelkezzen 
felhatalmazással a helyreállítási és rezilienciatervek nyomon követésére, és ezért kéri, 
hogy az Európai Parlamentet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén vonják be annak 
utólagos ellenőrzésébe, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében 
rendelkezésre álló pénzösszegeket megfelelően költik-e el az európai polgárok 
érdekében, és hogy biztosítsák a valódi európai hozzáadott értéket;

5. úgy véli, hogy a rezilienciához és a fellendüléshez szükséges reformok kidolgozása és 
már 2021-ben való végrehajtása érdekében feltétlenül jelentős technikai támogatásra van 
szükség a tagállamok igazgatási kapacitásainak megerősítéséhez; felhívja a Bizottságot, 
hogy a tagállamokkal közösen dolgozzon ki zöld költségvetési eszközöket;

6. rámutat, hogy a Covid19-járvány okozta sokk szimmetrikus jellegű, azonban megjegyzi, 
hogy a tagállamok gazdaságaira aszimmetrikus hatást gyakorol; hangsúlyozza a Covid19 
miatt fizetőképességi problémákkal küzdő vállalkozások támogatásának fontosságát, 
összhangban az Unió társadalmi, éghajlatvédelmi és környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásaival; figyelmeztet az egységes piacon belüli torzulások kockázatára, 
amelyek abból adódnak, hogy a tagállamok nem egyenlő mértékben képesek pénzügyi 
támogatást nyújtani; sajnálja, hogy az Európai Tanács visszavonta az ideiglenes 
Fizetőképesség-támogatási Eszközt; kitart amellett, hogy a fizetésképtelenség 
kockázatának kitett vállalkozásoknak gyors támogatásra van szükségük a beruházások és 
a munkanélküliség szintjére gyakorolt további negatív hatások elkerülése érdekében, az 
Unió jelenlegi többéves pénzügyi keretének részeként;

7. kéri, hogy a 2021. évi uniós költségvetés biztosítsa, hogy az InvestEU program teljesítse 
mind hosszú távú célkitűzését azáltal, hogy több beruházási kapacitást biztosít a 
munkahelyek, a kkv-k, a fenntartható infrastruktúra és a kutatás támogatására, mind 
pedig a gazdasági fellendülés stratégiai beruházások révén történő támogatására irányuló 
új, rövid távú célkitűzését; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az európai 
értékláncban szerepet játszó vállalkozások, például az alvállalkozók életképesek 
maradjanak, és a zöldítésre és a digitális átállásra összpontosítsanak;

8. üdvözli a gazdaság Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami 
támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretet; felszólít az erőforrások 
megerősítésére az uniós versenypolitika teljes körű és gyors alkalmazásának biztosítása 
érdekében; e tekintetben kiemeli azon lehetőséget, hogy valamennyi mikro- és 
kisvállalkozás állami támogatásban részesülhet, még akkor is, ha már 2019. december 31-
én is pénzügyi nehézségekkel küzdöttek, és támogatja az ideiglenes keret alkalmazását 
mindaddig, amíg az a helyreállítási időszak alatt szükséges; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
az új gazdaságélénkítési eszköz, az NGEU révén is teljes mértékben használják ki az 
ideiglenes keretet; arra számít, hogy a Bizottságnak az ideiglenes keret értelmében 
jóváhagyott ilyen rendszereket és azoknak az egységes piac működésére gyakorolt 
hatását is nyomon kell követnie; emlékeztet, hogy a tagállamok eltérő mértékben képesek 
állami támogatáson keresztül ilyen gazdasági támogatást nyújtani, ami a piac torzulását 
és tisztességtelen versenyfeltételeket eredményez; felhívja a Bizottságot, támogassa az új 
technológiákba befektető vállalkozásokat, és közös minimumszabályok megállapítása 
révén pontosítsa azt a követelményt, hogy a pénzügyi támogatásban részesülő 
vállalkozásoknak meg kell felelniük a környezeti, társadalmi és irányítási szempontoknak 
és az adózás átláthatóságára vonatkozó előírásnak, annak elkerülése érdekében, hogy a 
különböző nemzeti kritériumok további eltéréseket eredményezzenek, valamint hogy 
bemutassák, hogy a kapott állami támogatást hogyan használják fel tevékenységeiknek az 
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EU éghajlat- és környezetvédelmi célkitűzéseivel és a Párizsi Megállapodással való 
összehangolására; emlékeztet, hogy a támogatást csak a Covid19-járvánnyal kapcsolatos 
veszteségek fedezésére szabad nyújtani; sürgeti, hogy az adóparadicsomokban bejegyzett 
vállalkozások számára tiltsák meg az állami támogatásokhoz vagy pénzügyi támogatási 
csomagokhoz való hozzáférést, amennyiben nem vállalnak kötelezettséget magatartásuk 
megváltoztatására; sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson egyenlő versenyfeltételeket a 
harmadik országbeli vállalkozásokkal szemben;

9. üdvözli az európai zöld megállapodást, amely az uniós gazdaság átalakításának egyik fő 
pillére; megfelelő finanszírozást kér a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kihívások 
kezeléséhez, többek között a Fenntartható Európa beruházási terv révén; emlékeztet 
annak fontosságára, hogy a tagállamok gazdaságai elmozduljanak a klímasemleges 
gazdaságra vonatkozó uniós célkitűzés felé, valamint a Parlament azon álláspontjára, 
hogy el kell érni az éghajlati szempontok érvényesítésével kapcsolatos 30%-os és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 10%-os kiadási szintet, továbbá az Európai 
Beruházási Bank azon kötelezettségvállalására, hogy 2021 végétől fokozatosan 
megszünteti a fosszilis tüzelőanyagok pénzügyi támogatását;

10. elegendő forrást kér az adókikerülés és adókijátszás, a pénzügyi bűnözés és a pénzmosás 
elleni küzdelemhez és a gazdasági kormányzás kijelölt kereteinek megtartásához; 
hangsúlyozza, hogy becslések szerint az adókikerülés és adókijátszás miatti éves 
veszteségek összege az összes tagállamra vonatkozóan 750–1000 milliárd euró; üdvözli a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére irányuló átfogó uniós politikára 
vonatkozó bizottsági cselekvési tervet, amelyet 2020-ban és 2021-ben kell végrehajtani, 
és amely hat pillért irányoz elő, köztük az uniós szintű felügyelet biztosítását; üdvözli a 
fellendülést támogató, méltányos és egyszerű adózásra vonatkozó bizottsági cselekvési 
tervet;

11. hangsúlyozza, hogy folyamatosan növelni kell a számvevőszékek és az adóhatóságok 
emberi és pénzügyi erőforrásait, többek között az adócsalás, az adókijátszás és az 
adókikerülés elleni küzdelemre irányuló uniós fellépés támogatása érdekében; üdvözli az 
adó- és pénzügyi bűncselekmények uniós megfigyelőközpontjának előkészítő 
intézkedésként való létrehozását és annak a helyreállítást támogató méltányos és egyszerű 
adózásra vonatkozó bizottsági cselekvési tervbe való beillesztését; megfelelő 
finanszírozást és emberi erőforrásokat kér az érintett programok és ügynökségek 
számára;

12. emlékeztet, hogy az új saját források kosarának bevezetése alapvető fontosságú a 
fellendülés támogatásához és más uniós prioritásokhoz kapcsolódó pénzügyi igények 
kielégítéséhez, és továbbra is ez az egyetlen módja annak, hogy a zöld és a digitális 
átmenet finanszírozása ne jelentsen közvetlen terhet a polgárok és a jövő generációi 
számára; sürgeti a tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a saját források felső 
határának emeléséről, és gyorsan fogadják el azokat a jogalkotási javaslatokat, amelyek 
további saját forrásokat hoznak létre, például a közös konszolidált társaságiadó-alapból, a 
digitális szolgáltatási adóból, a pénzügyi tranzakciós adóból, a műanyag-hozzájárulásból 
és az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusból származó bevételek 
megosztása révén; emlékeztet az európai szuverenitás létrehozásának fontosságára a 
digitális technológiák és az ipar területén; hangsúlyozza, hogy egyértelmű és kötelező 
érvényű ütemtervre van szükség ezek bevezetéséhez;

13. kéri, hogy a 2021-es uniós költségvetés járuljon hozzá a tőkepiaci unió kiteljesítésével 
kapcsolatos szakpolitikai prioritások megvalósításához, többek között a pandémiát 
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követő helyreállítás összefüggésében a beruházások ösztönzéséhez;

14. megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokat kér az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) 
számára, tekintettel az (EU) 2019/2175 európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása 
nyomán újonnan rájuk ruházott feladatokra és hatáskörökre1; elismeri, hogy ösztönözni 
kell a különböző EFH-k felügyeleti testületei működésének fokozott átláthatóságát, ami 
hozzájárulna az elszámoltathatóság és az irányítási struktúra javításához; kiemeli, hogy a 
pénzügyi technológia, a fizetések és a nem banki pénzügyi közvetítés területén 
bekövetkező fejlemények új hatáskörökkel és feladatokkal járhatnak az EFH-k számára, 
amelyekhez megfelelő forrásokat kell rendelni;

1 Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló (1093/2010/EU rendelet, az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU 
rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU 
rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi 
ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről 
szóló (EU) 2016/1011 rendelet, valamint a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló (EU) 2015/847 rendelet 
módosításáról szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2175 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 334, 
2019.12.27, 1.o.).
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