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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy az Unió saját forrásainak jelenleg érvényes rendszere nem átlátható a 
polgárok számára és nem teljesíti a szerződésekben meghatározott, elsősorban az Unió 
pénzügyi önállóságának biztosítására vonatkozó célokat;

2. jelzi, hogy az aktuális rendszer ahelyett, hogy politikái végrehajtásához megfelelő saját 
forrásokat biztosítana az EU számára, érthetetlenné teszi a polgárok számára a közösségi 
finanszírozást, és a Közösség valamennyi tagja által élvezett számos előnyt, illetve a 
kohézió minden logikáját teljesen figyelmen kívül hagyó, ún. „igazságos visszatérítés” 
alapján csökkentésre irányuló tárgyalásokat ösztönöz mind a nettó befizető, mind a nettó 
haszonélvező tagállamok között; 

3. támogatja ezért az Unió finanszírozásának alapos felülvizsgálatát (mind a kiadások, mind 
a bevételek tekintetében), amelynek 2008/2009-es megvalósítására az Európai Tanács 
2005. decemberi megállapodásait követően és a költségvetési fegyelemről és a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodáshoz csatolt, a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról szóló nyilatkozattal 
összhangban a Bizottság már kötelezettséget vállalt;

4. szükségesnek ítéli az EU saját forrásai olyan új rendszerének létrehozását, amely

− valódi közösségi saját forrásokból, és nem pedig az európai költségvetésbe történő 
nemzeti befizetésekből áll,

− elegendő eszközt biztosít az Unió politikáinak megfelelő finanszírozására, különös 
tekintettel a jövőbeni csatlakozásokra,

− átlátható és érthető,

− teljes mértékben demokratikus döntéshozatal és ellenőrzés alá tartozik,

− méltányos;

5. e tekintetben megfelelőnek ítéli az Unió adójellegű saját forrásainak fokozatos 
bevezetését, amely közvetlen kapcsolatot teremtene a polgárság és a közösségi pénzügyek 
között, továbbá hatékony és méltányos lenne és nem tenné szükségessé a befizetők 
globális adóterhének növelését;

6. a saját forrásokkal kapcsolatos döntéshozatali mechanizmusok tekintetében

− megerősíti az európai alkotmányszerződésben foglaltak iránti támogatását, azaz 
egyrészt az EP-vel folytatott konzultációt követő, és az egyes tagállamok 
alkotmányának megfelelően elfogadott, a Tanács európai törvényébe foglalt főbb 
rendelkezéseket, másrészt az EP jóváhagyását követő, minősített többséggel 
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elfogadott tanácsi törvényben meghatározott végrehajtási intézkedéseket;

− mindazonáltal emlékeztet arra, hogy az ilyen tervek az európai alkotmányban 
foglalt, az Unió pénzügyeire vonatkozó globális megállapodás szerves részét 
képezik , amelynek alapját a következő elemek nyújtják:

● a saját források esetében az utolsó szót továbbra is a tagállamok mondják ki,

● a jelenlegi pénzügyi terv szerződésbe történő belefoglalása egy, a Tanács és az 
EP beleegyezését igénylő, többéves pénzügyi keretről szóló törvény révén,

● a kötelező és nem kötelező kiadások közötti különbség megszüntetése az éves 
költségvetésben,

● az éves költségvetés egészére vonatkozó döntéshozatali hatáskör biztosítása az 
EP számára;

7. hangsúlyozza, hogy a az európai politikai integráció későbbi elmélyítésének 
elkerülhetetlen velejárója a saját forrásokkal kapcsolatos döntéshozatali eljárások 
egyszerűsítése a hatékonyság fokozása érdekében, valamint a saját források tekintetében 
az EP – a tagállamok nemzeti parlamentjeivel együtt – döntéshozatali hatáskörrel való 
felruházása annak érdekében, hogy az valóban közösségi szintűvé váljon;

8. úgy véli, hogy a felülvizsgálat sikere a saját források rendszerének reformja mellett 
politikái összességének megerősítése érdekében az uniós kiadások célkitűzéseinek 
újragondolását teszi szükségessé, figyelembe véve az európai integráció folyamatának 
fejlődését, valamint az EP, a Bizottság, a Tanács és a nemzeti parlamentek közös 
mérlegelése alapján az Unió költségcéljainak újra definiálását;

9. üdvözli ezért az illetékes előadó által követett módszert, mivel tiszteletben tartja a nemzeti 
parlamentekkel folytatott párbeszédet, valamint a parlamenti fórumokon Európa jövőjével 
kapcsolatban ez idáig lezajlott gyümölcsöző vitákat.


