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Az Európai Unió saját forrásainak rendszere ***
Az Európai Parlament 2021. március 25-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió 
saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról és a 
608/2014/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendelet 
tervezetéről (10045/2020– C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás – egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendelet tervezetére (10045/2020),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 311. cikke 
negyedik bekezdésével és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 
106a. cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-
0024/2021),

– 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 megállapodásra1,

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 
2020/2053 tanácsi határozatra2 és különösen annak 10. cikkére,

– tekintettel a következő többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. március 14-i 
állásfoglalásaira: azaz a Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

1 Intézményközi megállapodás (2020. december 16.) az Európai Parlament, az Európai 
Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között 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 
irányuló ütemtervről (HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.).

2 HL L 424., 2020.12.15., 1. o.



keretről szóló álláspontjának előkészítéséről1 és az európai uniós saját források 
rendszerének reformjáról2 szóló állásfoglalásra,

– tekintettel a 2021–2027. évi többéves pénzügyi keretről és saját forrásokról szóló, 2018. 
május 30-i állásfoglalására3,

– tekintettel az ,,A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről 
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás 
érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalására4,

– tekintettel „A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a 
saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című, 2019. október 10-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a Bizottság és a Tanács által „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok 
elvárásainak” című állásfoglalás tekintetében 2019. október 10-én tett nyilatkozatokra,

– tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről 
szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra 
irányuló tervezetről szóló, 2020. szeptember 16-i jogalkotási állásfoglalására7, 

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

– tekintettel a Költségvetési Bizottság ajánlására (A9-0047/2021),

1. egyetért a tanácsi rendelet tervezetével;

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

1 HL C 162., 2019.5.10., 51. o.
2 HL C 162., 2019.5.10., 71. o.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0226.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220.


