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INDOKOLÁS 

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 lehetővé teszi a rugalmassági eszköz 
igénybe vételét olyan egyértelműen meghatározott kiadások finanszírozására, amelyek a 
többéves pénzügyi keret egy vagy több fejezetéhez rendelt felső korlátokon belül nem 
volnának finanszírozhatók. 

A 2009. évi költségvetésben a 4. fejezet felső korlátján felül pótlólagos kiadásokat kell 
biztosítani. Ezért az intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban javasoljuk a 
rugalmassági eszköz igénybevételét.  

A tervezett összegek az alábbiak: 

– a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz 
finanszírozását szolgáló 420 millió EUR. 

A Bizottság felhívja a költségvetési hatóság két ágának a figyelmét, hogy a határozat a 2009. 
évi költségvetés közzétételét követően nem tehető közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

                                                 
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 
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Tervezet 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

a rugalmassági eszköz igénybevételéről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 
17-i intézményközi megállapodásra2 és különösen annak 27. pontjának ötödik bekezdésére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára3, 

mivel a költségvetési hatóság két ága a 2008. november 21-i egyeztető ülésen megállapodott 
abban, hogy a rugalmassági eszköz igénybevételével a 2009. évi költségvetés keretét a 4. 
fejezet felső korlátján túl kiegészítik 420 millió euróval a fejlődő országok gyorsan emelkedő 
élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz finanszírozására, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:  

1. cikk 

Az Európai Unió 2009. évi általános költségvetésében (a továbbiakban: 2009. évi 
költségvetés) 420 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat biztosításához a 
rugalmassági eszközt kell alkalmazni. 

Az összeget a 4. fejezethez rendelt, a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz 
kapcsolódó gyorsreagálási eszköz finanszírozásának kiegészítésére kell fordítani. 

2. cikk 

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Kelt Brüsszelben, -án/-én.  

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 
az elnök az elnök 

                                                 
2 HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 
3 HL […] 


