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Tisztelt Van Overtveldt úr!

A BUDG bizottság rendkívül szoros ütemterve miatt az ENVI bizottság nem fog tudni időben 
szavazni az EU saját forrásainak rendszeréről szóló véleménytervezetéről. Ezért engedje meg, 
hogy az ENVI bizottság elnökeként – Esther de Lange asszonnyal, az EU saját forrásainak 
rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat ENVI bizottságbeli előadójával együtt 
–  állásfoglalási bekezdések formájában tájékoztassam Önt az ENVI bizottság észrevételeiről, 
amelyeket remélhetőleg az Ön bizottsága figyelembe vesz majd:

(1) kitart amellett, hogy az Európai Uniós Helyreállítási Eszközt hiteles visszafizetési tervnek kell 
kísérnie, amelyet – ha a gazdasági helyzet engedi – már a következő többéves pénzügyi keretben 
el kell indítani valódi, új uniós saját források létrehozása révén annak elkerülése érdekében, 
hogy a visszafizetés negatív hatást gyakoroljon a jövő nemzedékeire vagy a jövőbeli többéves 
pénzügyi keretekre; úgy véli továbbá, hogy a 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keretben az új saját források lehetőséget biztosítanak arra, hogy az uniós költségvetés 
bevételi oldala fenntarthatóbbá és átláthatóbbá, az Unió önállóbbá, és végső soron az egész 
uniós költségvetés átalakító ereje jobban érvényesüljön; 
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(2) ismételten kifejezésre juttatja ezért, hogy a reform és az új saját források 2021-től 
történő bevezetése az előfeltételét képezi annak, hogy a Parlament jóváhagyja a 
következő többéves pénzügyi keretet;

(3) felszólít a környezetvédelemmel, az egészségüggyel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós szakpolitikákkal maradéktalanul összhangban álló új saját források 
kosarának 2021-től történő bevezetésére, és kéri, hogy mielőbb szülessen megállapodás 
a kiegészítő saját forrásoknak a következő többéves pénzügyi keretben történő 
bevezetésére vonatkozó, jogilag kötelező erejű rendelkezésről és ütemtervről; 

(4) ismételten megerősíti, hogy támogatja az új saját forrásokat, különösen a 
környezetvédelemre, az egészségügyre és az éghajlatváltozásra vonatkozó uniós 
célkitűzések teljesítéséhez hozzájárulókat, és nevezetesen a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerből származó bevételek magas részarányát, a műanyag-hozzájárulást és a szén-
dioxid-kibocsátás határokon történő kiigazítására irányuló mechanizmust;

(5) ismételten kifejezésre juttatja, hogy támogatja az újrafeldolgozatlan műanyag 
csomagolási hulladékon alapuló saját forrásra irányuló javaslatot; hangsúlyozza, hogy 
az ebből származó terelőhatásnak a hulladékhierarchiával összhangban a 
hulladéktermelés megelőzését kell leginkább elősegítenie; hatékony regisztrációs és 
ellenőrzési mechanizmusokra, valamint a számítási mód egyértelműsítésére szólít fel;

(6) ismételten kéri, hogy a kibővített kibocsátáskereskedelmi rendszer jelentős részarányát 
tekintsék saját forrásnak olyan uniós projektek támogatása érdekében – például a 
megújuló energia, a tárolás és az összeköttetések, valamint az áttörést jelentő, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású ipari innovációba történő beruházások terén –, amelyek 
összhangban állnak a Párizsi Megállapodással és az Unió éghajlat- és energiapolitikai 
céljaival, különösen a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességi célkitűzéssel; 
véleménye szerint ennek nem szabad hátrányosan érintenie az éghajlat- és 
energiapolitikára szánt nemzeti költségvetéseket (mivel a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerről szóló 2003/87/EK irányelvben a bevételek 50%-a van erre a célra 
elkülönítve);

(7) úgy véli, hogy a kerozin megadóztatására vonatkozó harmonizált nemzetközi 
intézkedések hiányában meg kell vizsgálnia a széntartalmon alapuló légiközlekedési 
hozzájárulás uniós szinten, saját forrásként történő bevezetésének lehetőségét, újabb 
ösztönzést adva a nagyobb energiahatékonyságú és alacsonyabb szén-dioxid-
kibocsátású repülőgépek és üzemanyagok kutatása, fejlesztése és az ezekkel 
kapcsolatos beruházások számára, és gátat szabva a légi közlekedés egyre növekvő 
kibocsátásainak, ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket biztosítva a közlekedési 
ágazatban; 

(8) felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő a WTO szabályaival maradéktalanul 
összhangban álló javaslatot a szén-dioxid-kibocsátás határokon történő kiigazítására 
irányuló mechanizmusnak az uniós költségvetés új saját forrásaként, 2023. január 1-jéig 
történő bevezetése tekintetében azzal a céllal, hogy egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson a nemzetközi kereskedelemben, csökkentse a kibocsátásokat és a 
kibocsátásáthelyezés kockázatát, internalizálva ugyanakkor az importált áruk negatív 
külső költségeit;
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(9) ragaszkodik hozzá, hogy az új saját forrásokból származó bevételek rendeltetése az 
Európai Uniós Helyreállítási Eszköz keretében felvett hitelek visszafizetésével 
kapcsolatos költségek fedezése legyen; úgy véli, hogy a szóban forgó új saját források 
alapján a visszafizetési kötelezettségek fedezéséhez szükséges összegen túlmenően 
keletkező minden bevételnek az uniós költségvetésbe kell befolynia és uniós prioritások 
finanszírozását kell szolgálnia;

(10) üdvözli és kiindulópontnak tekinti a Bizottság javaslatát egyrészt a saját források 
felső határának azonnali és tartós megemeléséhez (a többéves pénzügyi keret 
szükségleteinek kielégítése és a brexit várható következményeinek kezelése érdekében), 
másrészt a felső határnak az uniós bruttó nemzeti jövedelem 2%-ára történő további 
ideiglenes emeléséhez (a helyreállítási és reziliencia-alap szükségleteinek kielégítése 
érdekében), viselve a források hitelfelvételével kapcsolatos kötelezettségeket és 
figyelembe véve, hogy a válság okozta gazdasági visszaesés miatt a GNI várhatóan 
csökkenni fog;

Hasonló levelet küldtem José Manuel FERNANDESnek és Valérie HAYERnek, a 
Költségvetési Bizottság részéről az EU saját forrásainak rendszerével foglalkozó 
társelőadóknak.

Őszinte nagyrabecsüléssel, 

Pascal CANFIN


