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Kerekasztal-beszélgetés a sajtó számára  
az Európai Parlamentben 

 

Az EU hosszú távú költségvetése 
A többéves pénzügyi keret (MFF) 2021-2027 

 

2020. február 11. (kedd), 16:00-19:00 
Európai Parlament, Strasbourg, WEISS épület, S 2.2 terem 

 
Tervezett program 

 
 

 
16:00 - 16:45  TECHNIKAI JELLEGŰ OFF-RECORD TÁJÉKOZTATÓ 
 
16:00 - 16:30 Bevezető 
 

 Monika STRASSER 
 a költségvetési ügyek igazgatója, Uniós Belső Politikák Főigazgatósága  

 

  
Tájékoztató az MFF-ről 

 
 Guillaume REY, Thilo MAURER 

Uniós Belső Politikák Főigazgatósága, Költségvetési Bizottság 
Titkársága 

 

16:30 - 16:45 Tájékoztatás az információs szolgáltatásokról 
 

Raffaella DE MARTE 
osztályvezető, Kommunikációs Főigazgatóság, Médiaszolgáltatások 
Osztálya 

 

************************************* 
 

17:00 - 19:00 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS az Európai Parlament MFF-
tárgyalócsoportjával 

 

Tolmácsolás elérhető angol, francia, német, spanyol, portugál és lengyel nyelven 
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17:00 - 17:30 Johan VAN OVERTVELDT (ECR, Belgium), a Költségvetési Bizottság elnöke 

(tbc) 
 
17:30 - 18:30 Jan OLBRYCHT (EPP, Lengyelország), MFF társ-jelentéstevő (tbc) 

Margarida MARQUES (S&D, Portugália), MFF társ-jelentéstevő (tbc) 
Rasmus ANDRESEN (GREENS/EFA, Németország) (tbc) 

 
18:30 - 19:00 José Manuel FERNANDES (EPP, Portugália), Saját erőforrások jelentéstevő 

(tbc) 
 Valérie HAYER (RENEW, Franciaország), Saját erőforrások jelentéstevő 

(tbc)   
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Az EU hosszú távú költségvetése 
A többéves pénzügyi keret (MFF) 2021 - 2027 

 
HÁTTÉR 
 
Az Európai Unió költségvetése elsősorban beruházási költségvetés, és a nemzeti 
költségvetésekkel ellentétben nem lehet deficites. 93%-a a polgárok, régiók, városok, 
farmerek, egyetemek és vállalkozások javát szolgálja. A teljes uniós költségvetés fennmaradó 
7%-a fedezi az EU adminisztratív költségeit. Az egységes piaci tagság a költségvetési 
források mellett további gazdasági előnyökkel is jár, különösen a nemzetközi kereskedelemtől 
erősen függő tagállamok számára. Az EU hosszú távú költségvetése általában hétéves 
időtartamra szól, és meghatározza az uniós kiadások felső határát összességében, valamint 
a különféle szakpolitikai területekre vonatkozóan a meghatározott időszakban. 
 
2019 májusában 200 millió európai polgár vett részt az európai parlamenti választásokon. Az 
európai polgárok tetteket várnak Európától az éghajlatváltozás, az emberi jogok, a gazdaság, 
a környezet, a bevándorlás, a szociális jogok, a fiatalok munkanélkülisége, a biztonság és 
védelem, a határbiztonság, a fogyasztóvédelem, az adatvédelem, a terrorizmus elleni 
fellépés, és az élelmiszerbiztonság terén. 
 
Az Európai Bizottság 2019 májusában terjesztette elő a következő, 2021-2027 közötti 
többéves pénzügyi keretről (MFF) szóló javaslatát. A Bizottság javaslata az EU-27 bruttó hazai 
jövedelmének 1,11% -át teszi ki, amely kötelezettségvállalási előirányzatokban meghatározva 
1 134 583 millió euró összérték (2018. évi árak). A költségvetés növelését javasolják a 
határellenőrzés, a védelem, a migráció, a belső és külső biztonság, a fejlesztési 
együttműködés és a kutatás területén, míg a kohéziós és az agrárpolitika területén 
csökkentést. 
 
A Parlament 2018. november 14-én fogadta el álláspontját és tárgyalási mandátumát a 2021–
2027-es többéves pénzügyi keretre vonatkozóan. A 2019. májusi európai választásokat 
követően a Parlament októberben elfogadott egy határozatot, amelyben megerősítette 2018-
as álláspontját a többéves pénzügyi keretről és a saját források reformjáról. A Parlament 
becslése szerint az új MFF-nek a 27 tagállam bruttó hazai jövedelmének 1,3% -át kell kitennie 
(a Bizottság javaslata 1,11%). A Parlament további emelésre szólít fel az olyan területeken, 
mint az ifjúság, a kutatás és innováció, a környezet és éghajlat, az infrastruktúra, a kkv-k, a 
digitalizáció, és a szociális jogok. Továbbá fontosnak tartja, hogy a mezőgazdaság, a kohéziós 
eszközök és a halászat forrásait a jelenlegi források szintjén kell tartani. 
 
Az Európai Parlament meg akarja reformálni a 2020 utáni költségvetést, hogy az megfeleljen 
az EU politikai kötelezettségvállalásainak és az EU jövőre vonatkozó ambícióinak, valamint 
biztosítsa az EU fő politikáinak folytonosságát. A költségvetésnek az erősebb és 
fenntarthatóbb Európa jövőbeli kihívásaival is számolnia kell; elő kell mozdítania a békét, a 
demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat és a nemek közötti egyenlőséget, fel kell 
lendítenie a jólétet, a gazdasági növekedést, a minőségi foglalkoztatást, a tagállamok és a 
polgárok közötti szolidaritást, és hozzá kell járulnia az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. 
Európa jövőjéről van szó. 
 
Az MFF-ről szóló rendeletet a Tanács egyhangúlag fogadja el, ezt követően pedig a Parlament 
jóváhagyására van szükség. 2018 és 2019 során a parlamenti képviselők arra kérték a három 
intézményt (Európai Parlament, Európai Tanács, Európai Bizottság), hogy késedelem nélkül 
kezdjék meg az egyeztetéseket. 2020 elején az Európai Tanács egyelőre még nem fogadott 
el közös álláspontot. 
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Az Európai Parlament tárgyalócsoportja 
 

 
 
Johan VAN OVERTVELDT (ECR, BE)  
elnök, Költségvetési Bizottság 
 
 
 
 

 
 
 
Jan OLBRYCHT (EPP, PL)  
a Költségvetési Bizottság tagja 
a többéves pénzügyi keret társ-
jelentéstevője  
 
 
 

 
 
Margarida MARQUES (S&D, PT) 
alelnök, Költségvetési Bizottság 
a többéves pénzügyi keret társ-jelentéstevője 
 
 
 

 
 
Rasmus ANDRESEN (GREENS/EFA, DE) 
a Költségvetési Bizottság tagja 
 
 
 
 
 

 
José Manuel FERNANDES (EPP, PT)  
a Költségvetési Bizottság tagja 
a saját erőforrások társ-jelentéstevője 
 
 
 

 
 
 
 
Valérie HAYER (RENEW, FR) 
a Költségvetési Bizottság tagja 
a saját erőforrások társ-jelentéstevője 

 


