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A hosszú távú büdzsé késése rossz hír a
polgároknak és a vállalatoknak is
 

A képviselők szerint „egyértelmű annak a kockázata”, hogy nem sikerül időben
megállapodni a Tanáccsal a 2021-27 közötti uniós befektetési tervről.
 
A 426 szavazattal, 163 ellenszavazat és 67 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a
képviselők
 

jóváhagyják a következő MFF-ről az előző parlamenti ciklusban elfogadott parlamenti
álláspontot, amelyet 2018 novemberében szavazott meg a Parlament; 
az éghajlatváltozás ügyét kiemelve hangsúlyozzák, hogy a párizsi klímacélok elérése
érdekében  „a  politikai  és  pénzügyi  erőfeszítések  terén  (...)  sürgősen  újabb
ugrásszerű  változásra  van  szükség"; 
felkérik a Bizottságot, hogy tisztázza: milyen pénzügyi következményekkel járnak
Ursula von der Leyen leendő bizottsági elnök júliusban tett ígéretei; és 
a Bizottságot vészforgatókönyv benyújtására kérik, mert egyértelmű kockázatát látják
annak, hogy a Tanáccsal folytatandó bonyolult tárgyalások nem zárulnak le 2020
végéig.  A  késés  miatt  zavar  keletkezhez  a  2021-es  uniós  programok
finanszírozásában.
 

A Tanácsnak még nem sikerült kialakítania politikai álláspontját a kérdésben.
 
Háttér
 
A Bizottság 2018 tavaszán nyújtotta be a következő MFF-re vonatkozó jogalkotási javaslatát. A
Parlament 2018 novemberében fogadta el saját állásponjtát, és már csaknem egy éve készen
áll a tárgyalások elkezdésére a Tanáccsal.
 
Az MFF (többéves pénzügyi keret) az Unió hosszú távú költségvetése, amely rendszerint hét
éves időszakra vonatkozik. A jelenleg futó, a 2014-2020 időszakra vonatkozó MFF-et 2013.
december 2-án fogadták el.
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• a tagállamoknak sürgősen közös álláspontra kell jutniuk az Unió hosszú távú költségvetéséről

• a Parlament 2018 novembere óta készen áll a tárgyalásokra

• a képviselők vészforgatókönyvet kérnek, amely enyhítené a 2021-től várható finanszírozási
fennakadások hatását a polgárokra és vállalatokra
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https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_HU.html


Az uniós költségvetés közel  93 százalékát a tagállamokban és az Unión kívül  költik  el.  A
büdzséből állampolgárok, régiók, városok, gazdálkodók, kutatók, diákok, civil szervezetek és
vállalatok részesülnek.
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2019.10.10.)
A vita felvételről (2019.10.10.)
Az eljárás lépései
A 2018. november 14-én elfogadott parlamenti  tárgyalási pozíció a következő MFF-ről
Az EP kutatószolgálatának háttere: Az EU költségvetése 2020 után (angolul)
Az EU 2021 és 2027 közötti költségvetése: fontos időpontok (angolul)
Háttér a jelenleg futó és a 2021-2027 közötti MFF-ről
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2833(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29642226
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190402IPR34601/mff-2021-2027-chronology
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/29/multiannual-financial-framework
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Budgets
https://twitter.com/Europarl_HU

