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JAVASLATOK

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

1. kéri, hogy a 2022. évi uniós költségvetés segítse elő az európai zöld megállapodás 
megvalósítását; felszólít a 2022. évi uniós költségvetésnek a Párizsi Megállapodás 
szerinti uniós éghajlat-politikai kötelezettségvállalásokkal való összehangolására;

2. kéri, hogy a 2022. évi költségvetés járuljon hozzá az európai szemeszterben felvázolt 
prioritások teljesítéséhez, ugyanakkor tegye lehetővé az európai zöld megállapodásnak, a 
szociális jogok európai pillérének, valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósítását, továbbá kéri, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz 
kapcsolódó kiadásait használják fel a 6 pillérre strukturált szakpolitikai céljainak 
megvalósításához, valamint hogy azok járuljanak hozzá a vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokban azonosított kihívások összességének vagy jelentős részének hatékony 
kezeléséhez;

3. sajnálja, hogy a Tanács a 2022. évi uniós költségvetés csökkentését javasolta, és 
emlékeztet arra, hogy teljesíteni kell a többéves pénzügyi keret kapcsán intézményközi 
szinten elfogadott kötelezettségvállalásokat;

4. úgy véli, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell a Covid19-
világjárvány utáni fenntartható és inkluzív szociális és gazdasági helyreállítást az Európai 
Unióban, és támogatnia kell az uniós prioritásokat; hangsúlyozza, hogy a Covid19-
világjárvány okozta szimmetrikus sokk aszimmetrikus következményekkel járt a 
tagállamokra nézve, valamint uniós és nemzeti szinten egyaránt figyelmeztet az 
egyenlőtlen és igazságtalan helyreállítás veszélyére;

5. olyan inkluzív uniós költségvetést szorgalmaz, amely segíti az európaiakat a digitális 
átállás kezelésében; a digitális készségekkel kapcsolatos célkitűzések megvalósítása 
érdekében szorgalmazza az uniós digitális oktatási politika végrehajtását és az európai 
oktatási térség megvalósítását;

6. támogatja az uniós intézményeknek az egészségügy támogatására, valamint a Covid19-
világjárványból eredő gazdasági és társadalmi sokkok kezelésére irányuló 
megközelítését; kiemeli, hogy a Covid19-világjárvány kitörése óta a vállalkozások és a 
háztartások megkapták a szükséges pénzügyi támogatást;

7. hangsúlyozza, hogy a Next Generation EU (NGEU) jelentős döntés az uniós 
költségvetésben, és hogy csak a források hatékony felhasználása vezethet az eszköz 
sikeréhez; emlékeztet arra, hogy a nemzeti tervek jóváhagyása csak a folyamat kezdetét 
jelenti, és annak biztosítására kéri a Bizottságot, hogy csak az NGEU eszközzel 
összhangban lévő projektek kapjanak finanszírozást;

8. kéri a Bizottságot, hogy alkalmazzon proaktívabb megközelítést az uniós 
pénzeszközökkel való visszaélések elleni küzdelemben, ideértve a törvénysértések és az 
összeférhetetlenségek elleni küzdelmet is; hangsúlyozza, hogy jelentős javulásra van 
szükség az uniós költségvetési politika alapelvei hitelességének megőrzése érdekében; 
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aggodalmát fejezi ki a különösen a közös agrárpolitikát érintő kiadások terén elért 
elégtelen előrehaladás miatt, mivel ezen a területen az uniós költségvetés más részeihez 
képest kisebb az átláthatóság, a Bizottság pedig kisebb szerepet játszik az uniós források 
megfelelő felhasználásának ellenőrzésében;

9. hangsúlyozza, hogy fokozott és célzott intézkedésekre van szükség az emberek, a 
munkavállalók, az önálló vállalkozók és a világjárvány által leginkább sújtott ágazatok és 
régiók gyors és hatékony támogatása érdekében; a társadalmi és a nemek közötti 
egyenlőtlenségek, a szegénység, valamint a munkanélküliség elleni küzdelemhez 
szükséges források növelését szorgalmazza, különös figyelmet fordítva a nőkre, a 
fiatalokra és a veszélyeztetett csoportokra;

10. hangsúlyozza, hogy elegendő forrásra van szükség a makrogazdasági, a szociális és a 
környezetvédelmi politikák, a pénzmosás elleni küzdelem, valamint a gazdasági bűnözés 
elleni küzdelem összehangolásához és felügyeletéhez, továbbá a gazdaságirányítási keret 
végrehajtásához; sajnálja, hogy az Unió, a tagállamok és az uniós költségvetés évente 
több száz milliárd eurót veszít az adókijátszás és az adókikerülés miatt, amelyet a 
helyreállítási erőfeszítésekre lehetne fordítani;

11. különösen hangsúlyozza, hogy az Európai Számvevőszék 13/2021. sz. különjelentésének 
megállapításaira tekintettel haladéktalanul megfelelő forrásokat kell elkülöníteni a 
Bizottság azzal kapcsolatos kapacitásának megerősítésére, hogy Unió-szerte biztosítani 
tudja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó meglévő 
jogszabályok hatékony végrehajtását és érvényesítését;

12. kitart amellett, hogy az Európai Számvevőszéknek, az Európai Csalás Elleni Hivatalnak 
és az Európai Ügyészségnek elegendő pénzügyi és emberi erőforrással kell rendelkeznie 
az uniós kiadások felhasználásának ellenőrzéséhez; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság és a Tanács az említett intézmények és szervek költségvetését illetően csak 
minimális emelést javasolt;

13. emlékeztet arra, hogy az új saját források kosarának bevezetése a legjobb módja annak, 
hogy biztosítani lehessen az uniós költségvetés hosszú távú fenntarthatóságát;

14. hangsúlyozza, hogy lendületet kell adni az igazságos, fenntartható és inkluzív gazdasági 
helyreállításnak, ugyanakkor társadalmilag kiegyensúlyozott reformokat kell végrehajtani 
az uniós gazdaságok modernizálása, valamint rezilienciájuk, kohéziójuk és 
versenyképességük fokozása érdekében, továbbá meg kell könnyíteni a kkv-k és az 
induló innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését; hangsúlyozza, hogy a 
kkv-kat súlyosan érintette a Covid19-válság; hangsúlyozza, hogy a megfelelő 
finanszírozás nagy jelentőséggel bír a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások 
hatékony támogatása szempontjából; kéri, hogy a 2022. évi uniós költségvetés könnyítse 
meg az olyan finanszírozáshoz való hozzáférést, amely támogatja a vállalatokat a 
klímasemleges gazdaság megvalósítására irányuló uniós célkitűzés teljesítésében;

15. üdvözli az InvestEU program elfogadását; kitart amellett, hogy 2022-ben az InvestEU 
programnak prioritásként kell kezelnie a kkv-k finanszírozáshoz való könnyebb 
hozzáférését, valamint a szociális beruházások és készségek finanszírozását;

16. üdvözli, hogy a Covid19-válsággal összefüggésben 2021. december 31-ig 
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meghosszabbítják az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretet; 
felszólít az erőforrások fokozására az uniós versenypolitika teljes körű és gyors 
alkalmazásának biztosítása érdekében; arra ösztönzi a tagállamokat és az Uniót, hogy új 
helyreállítási eszközén, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön keresztül 
maradéktalanul használják ki az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keretet a Covid19-világjárványhoz közvetlenül kapcsolódó pénzügyi igények 
tekintetében; elvárja, hogy a Bizottság az ideiglenes keret alapján jóváhagyott 
programokat és azoknak az egységes piac működésére gyakorolt hatását is nyomon 
kövesse;

17. hangsúlyozza, hogy a kulturális és kreatív ágazat, valamint az idegenforgalom, többek 
között a kulturális turizmus és oktatás továbbra is az egész Unióra kiterjedő Covid19-
válság hatásainak terhét viselő fő ágazatok közé tartoznak;

18. kéri, hogy a költségvetés járuljon hozzá olyan gazdaságpolitikai prioritások 
megvalósításához, mint a tőkepiaci unió kiteljesítése, azzal a céllal, hogy valamennyi 
piaci szereplő, de különösen a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások számára 
javuljon a hosszú távú és fenntartható beruházási környezet és a finanszírozáshoz való 
hozzáférés, miközben további beruházási lehetőségeket teremt a lakossági befektetők 
számára;

19. hangsúlyozza, hogy a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések fontos szerepet 
töltenek be az uniós költségvetésen belül, és kéri a Bizottságot, hogy mutasson nagyobb 
rugalmasságot az uniós költségvetés keretében benyújtott javaslatok értékelése és 
újraértékelése során;

20. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki szigorúbb megközelítést a 
kötelezettségvállalások visszavonására vonatkozóan, és az el nem költött forrásokat 
csoportosítsa át és használja fel az intézményközi szinten elfogadott kiemelt célkitűzések 
és területek finanszírozására, különösen a pandémia kezelésével, az oktatással, az 
egészségügyi ellátással, az innovációval és a szociálpolitikákkal kapcsolatos területeken;

21. hangsúlyozza az uniós finanszírozásban részesülő szervezetek átláthatóságának és az 
elszámoltathatóságának fontosságát;

22. megfelelő pénzügyi és emberi erőforrások biztosítására szólít fel az európai felügyeleti 
hatóságok (EFH-k) számára, tekintettel az európai felügyeleti hatóságokról szóló 
rendeletek (az (EU) 2019/2175 rendelet általi) felülvizsgálatából eredő új feladataikra és 
hatásköreikre; az elszámoltathatóságuk és irányítási struktúrájuk javítása érdekében 
szorgalmazza, hogy fokozzák a felügyeleti tanácsaik működésének átláthatóságát;

23. a Számvevőszék által a 13/2021. sz. különjelentésben az Európai Bankhatóság (EBH) 
pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépése tekintetében feltárt hiányosságok 
fényében úgy véli, hogy a költségvetés egy részét tartalékba kell helyezni mindaddig, 
amíg az EBH nem biztosítja, hogy maradéktalanul eleget tegyenek a Számvevőszék 
jelentésében megfogalmazott ajánlásoknak, és 2022. évi munkatervében nem fogad el 
egyértelmű stratégiát a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet 
szolgáló valamennyi eszközének hatékony felhasználására vonatkozóan;

24. kiemeli, hogy a fenntartható pénzügyek, a pénzügyi technológia, a pénzmosás elleni 
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küzdelem, a kiberreziliencia, a fizetési műveletek és a nem banki pénzügyi közvetítés 
területén bekövetkező fejlemények új hatásköröket és feladatokat hoznak vagy fognak 
hozni az európai felügyeleti hatóságok számára, amelyekhez elegendő forrást kell 
biztosítani; rámutat különösen arra, hogy az uniós központi szerződő felekre vonatkozó 
jogszabályok elfogadásával bővült az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 
megbízatása és több feladat kapott, azonban ehhez nem társult kiegészítő költségvetés, 
ami megnehezítheti, hogy az ESMA végre tudja hajtani a központi szerződő felekkel 
kapcsolatos felügyeleti és szabályozási menetrendjét; kiemeli, hogy a kriptoeszközök 
piacairól szóló rendelet (MiCA), a megosztott főkönyvi technológiára vonatkozó kísérleti 
rendszerről szóló rendelet, valamint a digitális működési rezilienciáról szóló rendelet 
(DORA-rendelet) egyaránt valószínűleg új hatásköröket fog létrehozni az európai 
felügyeleti hatóságok számára;

25. tudomásul veszi, hogy az ESMA Felügyelő Bizottsága az uniós és a harmadik országbeli 
központi szerződő felek szempontjából egyaránt fontos szerepet tölt be az európai 
pénzügyi piacok stabil és szabályszerű működésének fenntartásában, valamint a 
befektetővédelem fokozásában; megjegyzi, hogy míg az uniós központi szerződő felekkel 
kapcsolatos tevékenységek finanszírozását az ESMA költségvetéséből fedezik, addig a 
harmadik országbeli központi szerződő feleket érintő felügyeleti tevékenységet az ESMA 
által a harmadik országbeli központi szerződő felektől beszedett díjakból fedezik; 
megjegyzi, hogy az ESMA számára nem biztosítottak kiegészítő forrásokat sem az EMIR 
2.2 rendelet által az uniós központi szerződő felek kapcsán előírt új feladatok, sem a 
központi szerződő feleket érintő helyreállítási és rezilienciaépítési feladatok tekintetében; 
az ESMA finanszírozásának növelését szorgalmazza annak biztosítása érdekében, hogy a 
központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottság rendelkezzen az uniós központi 
szerződő felekkel kapcsolatos folyamatos és éves feladatainak ellátásához szükséges 
kapacitással; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a harmadik országbeli központi 
szerződő felektől származó díjak beszedésének jelenlegi keretrendszerét, hogy az ESMA 
a díjstruktúra hosszú távú fenntarthatóságát és elfogadhatóságát tükröző összeget 
szedhessen be, ugyanakkor arányosabb megközelítést alkalmazhasson az uniós pénzügyi 
piacok szempontjából jelentős tevékenységek különböző szintjein mozgó központi 
szerződő felek esetében;

26. üdvözli, hogy a Tanács osztja a Bizottság véleményét az európai felügyeleti hatóságok 
finanszírozását illetően; hangsúlyozza, hogy a javasolt költségvetés elfogadásával 
egyértelmű előrelépést kell elérni azokon a területeken, ahol az európai felügyeleti 
hatóságok bizonyos feladatokat kapnak, és ahol a jelenlegi helyzet nem kielégítő, 
különösen a pénzmosás elleni küzdelem terén;

27. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a számviteli szerveknek és az adóhatóságoknak nyújtott 
finanszírozást, különösen annak érdekében, hogy támogassák őket az adócsalás, az 
adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelemben, valamint hogy előmozdítsák az 
átláthatóságot és a jogbiztonságot; hangsúlyozza, hogy ezeknek a szervezeteknek 
elszámoltathatóaknak kell lenniük a Parlament felé;

28. a Parlament által előterjesztett kísérleti projektek értékelése során a Bizottság munkáját 
illetően nagyobb átláthatóságot szorgalmaz, mivel egyesek projektek hasznosak lehetnek 
az Unió működése szempontjából; kiemeli, hogy a jelenlegi munkamódszerek nem 
átláthatóak és nem egyértelműek, aminek következtében számos olyan fontos és 
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megvalósítható javaslatot utasítanak el, amelyek hozzáadott értékkel bírhatnak;

29. hangsúlyozza, hogy az uniós finanszírozásban részesülő valamennyi szervezetnek 
politikailag semlegesen és elfogulatlanul kell eljárnia;

30. üdvözli, hogy előkészítő intézkedésként megkezdi működését az adó- és pénzügyi 
bűncselekmények uniós megfigyelőközpontja; úgy véli, hogy egy ilyen 
megfigyelőközpont a szükséges demokratikus vitához és a döntéshozók számára egyaránt 
hasznos hozzájárulást jelenthet; kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a 
megfigyelőközpont működésének 2022 utáni folytatására;

31. emlékeztet arra, hogy az új saját források kosarának bevezetése beépült az új saját 
források bevezetésére irányuló ütemtervvel kapcsolatos intézményközi együttműködésbe; 
kitart amellett, hogy az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmust és a 
digitális illetéket olyan határidőn belül kell elfogadni és végrehajtani, amely lehetővé 
teszi a Next Generation EU eszközhöz való hozzájárulást;

32. kéri a tagállamokat, hogy mihamarabb fogadják el az átalakított digitális illetékre, az 
importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusra és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerre (EU ETS) vonatkozó, benyújtás előtt álló bizottsági 
jogalkotási javaslatokat, és megerősített együttműködési eljárás keretében 2022 végéig 
zárják le a pénzügyi tranzakciós adóról szóló tárgyalásokat;

33. hangsúlyozza, hogy megfelelő forrásokra van szükség a magas színvonalú uniós 
statisztikák előállításához és terjesztéséhez; hangsúlyozza, hogy történt ugyan némi 
előrelépés, az előállított statisztikák használhatósága, az általuk biztosított lefedettség, 
valamint a statisztikák hozzáférhetősége tekintetében azonban még mindig jelentős 
gyengeségek és hiányosságok tapasztalhatók, és azonnali cselekvésre van szükség; ezért 
úgy véli, hogy a költségvetés egy részét tartalékba kell helyezni mindaddig, amíg az 
Eurostat nem terjeszt elő arra vonatkozó ambiciózus cselekvési tervet, hogy sokkal 
felhasználóbarátabbá teszi a honlapját, az Unió összes hivatalos nyelvén biztosítja az 
adatok és az információk hozzáférhetőségét, valamint az uniós politikák és prioritások 
végrehajtásához hozzájáruló új statisztikákat és mutatókat dolgoz ki;

34. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a szilárd és megbízható pénzügyi és nem pénzügyi 
beszámolási és könyvvizsgálati standardok globális és uniós szintű kidolgozásának 
támogatásához elegendő forrást biztosítsanak; úgy véli azonban, hogy az elkülönített 
költségvetés egy részét fel kell függeszteni addig, amíg az IFRS Alapítvány és a 
Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) megfelelően eleget nem tesz a 
nemzetközi számviteli standardok (IAS) értékeléséről, valamint a Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok (IFRS) Alapítványa, az Európai Pénzügyi Beszámolási 
Tanácsadó Csoport (EFRAG) és a Közérdekű Felügyeleti Tanács (PIOB) 
tevékenységeiről szóló, 2016. június 7-i állásfoglalásában1 megfogalmazott vonatkozó 
kéréseknek;

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0248&from=HU
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