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E dokumentum az Európai Parlament újonnan megválasztott képviselői, 
pontosabban a Költségvetési Bizottság tagjai számára kívánja ismertetni a 6. 
jogalkotási ciklus éves költségvetési eljárásait, illetve rá kíván mutatni néhány 
politikai eredményre. 
 
Néhány technikai jellegű kifejezés dőlt betűvel szerepel, és a dokumentumhoz csatolt 
szószedetben jelentése meg van magyarázva. 
 
A Költségvetési Bizottság titkársága és a Költségvetési Tematikus Főosztály közösen 
készítette e dokumentumot. 
 
Az anyag a négy alábbi részből tevődik össze: 

 1. rész:   Főbb eredmények – az EP szerepe 
 2. rész:   Költségvetési mechanizmusok az éves és többéves eljárásokban 
 3. rész:   A 2005–2009-es éves költségvetési eljárások  
 4. rész:   Mellékletek – részletes költségvetési adatok és a kifejezések 

gyűjteménye 
 
A 2007–2013-as többéves pénzügyi keret és a 6. jogalkotási ciklus éves 
költségvetési eljárásainak részleteiért és háttér-információkért tanulmányozza a 
Költségvetési Tematikus Főosztály által készített külön tanulmányt a 2006. május 17-
i intézményközi megállapodásról és a 2005–2009-es költségvetési eljárásokról.   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
A költségvetés-módosítások nem szerepelnek az éves költségvetési eljárások 
összefoglalóiban, azonban a mellékelt táblázatokban megtalálhatók. Az alábbi 
táblázat mutatja az adott költségvetési év során elfogadott költségvetés-módosítások 
számát:  
 

Költségvetési év 2005 2006 2007 2008 
Költségvetés-módosítások 
száma 

8 6 7 10 
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TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET (TPK) 
 

1988 óta az éves költségvetési eljárások egy többéves pénzügyi keretben 
zajlanak, melyet egy intézményközi megállapodás keretében fogadnak el. 

A jelenleg érvényes intézményközi megállapodást 2006. május 17-én fogadták 
el. Célja a költségvetési fegyelem erősítése, az éves költségvetési eljárás és az 
intézmények közötti költségvetési témájú együttműködés javítása, valamint az uniós 
források hatékony és eredményes kezelésének biztosítása.  

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1. INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS ÉS TÖBBÉVES PÉNZÜGYI 
KERET:  ÚT EGY GÖRDÜLÉKENYEBB ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI 
ELJÁRÁS FELÉ 

A '80-as éveket gyakran az uniós szintű költségvetési válság éveiként emlegetik. A 
költségvetési hatóság két ága közötti nyílt konfliktus 1980-ban, 1985-ben, 1986-ban 
és 1988-ban a költségvetés kései elfogadásához és az ideiglenes tizenkettedek 
rendszerének érvényesüléséhez vezetett.  

Ennek következtében elhatározták, hogy az EU kiadásait egy középtávú (5 majd 7 
éves) tervezési eszköz segítségével határozzák meg, és hogy szabályokat hoznak a 
párbeszéd megkönnyítése és az ilyen nehézségek végleges kiiktatása érdekében.  

A költségvetési előirányzatokat továbbra is éves alapon fogadják el és hajtják végre. 
Az intézményközi megállapodások mindamellett a költségvetési témájú 
intézményközi együttműködés alapjává váltak és bevezetésük óta biztosították az 
éves költségvetések időben történő elfogadását. Lehetővé tették többéves 
pénzügyi programok kialakítását is. 

Amennyiben a Lisszaboni Szerződés hatályba lép, a TPK-t már nem időben 
korlátozott hatályú intézményközi megállapodások keretében fogják elfogadni,  
hanem az elsődleges jog részévé válik (az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 312. cikke). 

1.2. A PÉNZÜGYI KERETEK 

Miközben az első két pénzügyi keretben a saját források plafonja növekedett, a 
harmadik és a negyedik (jelenlegi) keretben nem ez volt a helyzet.  

Valamennyi pénzügyi terv stratégiai iránymutatások mentén készült és fontos 
politikai döntéseket tükrözött. 

1988–1992 (I. Delors-csomag):  célja a költségvetési válság leküzdése és az 
Egységes Európai Okmány költségvetési végrehajtásához szükséges források 
biztosítása volt. 

1993–1999 (II. Delors-csomag):  lehetővé tette a strukturális alapok megduplázását. 

2000–2006 (Agenda 2000):  a Közösség költségvetése stabilizálódott és 
megtakarítások képződtek a bővítés finanszírozására. 
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2007–2013: célja, hogy a költségvetési fegyelem tiszteletben tartása mellett 
megfelelő eszközöket biztosítson az Európai Unió számára a Közösség hozzáadott 
értékének értékelése alapján. 

2. A JELENLEGI INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS ÉS TPK (2007–2013) 

2.1 KÉT ÉV TÁRGYALÁS  

A bizottsági közlemény 2004 eleji kiadása és az intézményközi megállapodás 2006. 
május 17-i elfogadása között a tagállamok csaknem két évig tárgyaltak, amíg az 
Európai Tanácsban meg tudtak állapodni (2005 decemberében).  

2.2 AZ EURÓPAI PARLAMENT KÜLÖN BELSŐ SZERVEZETI 
EGYSÉGEKET HOZOTT LÉTRE A TÁRGYALÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE 
ÉRDEKÉBEN 

Az EP úgy döntött, hogy felállít egy ideiglenes bizottságot, amely 2005 májusában 
elkészített egy széleskörű és átfogó jelentést (Böge-jelentés). A dokumentumot, 
amely meghatározta az EP tárgyalási pozícióját nagy többséggel fogadták el 2005 
júliusában.  Ez volt az első alkalom, hogy az EP a Tanács következtetéseit 
megelőzően fogadott el tárgyalási pozíciót. Kvantitatív (összesen 975 milliárd euró 
kötelezettségvállalás) és kvalitatív elemeket is tartalmazott, mint például a 
finanszírozási rendszer reformja, a költségvetés végrehajtásának javítása, és a 
megújított „rugalmassági eszköz”.  Az EP koherens és szilárd pozíciója a 
szakbizottságokkal való szoros együttműködés eredménye volt. 

Az ideiglenes bizottság felállítása növelte az EP láthatóságát, mint a Tanáccsal 
egyenrangú partnere.  

A Tanácsban 2005 decemberében elért megállapodást (847 milliárd euró, messze 
elmaradva az EP júniusi pozíciójától) követően négy háromoldalú párbeszédre 
került sor 2006 elején.  A három intézmény 2006. április 4-én állapodott meg, és a 
megállapodást 2006. május 17-én írták alá.  

3. EREDMÉNYEK AZ EP SZÁMÁRA ÉS TOVÁBBI LÉPÉSEK 

3.1 AZ EP EREDMÉNYEI  

A 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 864,3 milliárd euró uniós kiadást 
tartalmaz erre az időszakra.  Bár a tárgyalások végén számos kérdés megoldatlan 
maradt, a megállapodás volt az egyetlen elérhető kompromisszum a Parlament 
számára a hosszú tárgyalások során. 

Az EP eredményei a tárgyalási pozíció három pillére mentén: 

– A politikai prioritások és a pénzügyi igények összhangba hozása (az uniós 
politikai kihívásokra fordított összeg növelése 4 milliárd euróval; a pénzügyi kereten 
kívüli pénzügyi eszközök, mint az uniós Szolidaritási Alap, a Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap, sürgősségi tartalék). 

– A költségvetés struktúrájának javítása a rugalmasság növelése révén 
(rugalmassági eszköz, félidős felülvizsgálat).  

– Az uniós támogatások végrehajtása minőségének javítása és a Parlament 
előjogainak megőrzése (a költségvetési rendelet felülvizsgálata, az uniós 
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költségvetés hatékony és eredményes kezelésének biztosítása, éves tagállami 
összefoglalók, a Parlament KKBP-vel kapcsolatos tájékoztatásának javítása, az EP 
részvétele a félidős felülvizsgálatban). 

A tárgyalásokon a jelenlegi pénzügyi keret kapcsán kialakított parlamenti álláspont 
szerint a finanszírozás már az első évben elégtelennek bizonyult.  2007-ben, a 
2008-as költségvetés előkészítésekor a tagállamok egyetértettek azzal, hogy követik 
a Parlament által kikövezett utat, és több közösségi támogatást biztosítanak a 
Galileo és az Európai Technológiai Intézet, illetve később az élelmezésfinanszírozási 
eszköz és az európai gazdaságélénkítési terv számára.  E finanszírozási igényeket 
(3,7, 1, illetve 5 milliárd euró) az intézményközi megállapodásban szereplő eszközök 
mobilizálásával teljesítették.  

3.2 TOVÁBBI LÉPÉSEK: FÉLIDŐS FELÜLVIZSGÁLAT 

Az intézményközi megállapodás harmadik nyilatkozata felhívja a Bizottságot, hogy 
végezze el a pénzügyi keret teljes felülvizsgálatát, amely kiterjed az EU 
valamennyi kiadására (beleértve a közös agrárpolitikát is) és készítsen róla jelentést 
2008/2009-ben. Az intézményközi megállapodás működésének értékelésére is ki kell 
terjednie a felülvizsgálatnak. 

Az EP 2009. március 25-én elfogadott egy állásfoglalást, melyben meghatározta 
álláspontját a bizottsági javaslatokkal kapcsolatban. 

Az EP ragaszkodott ahhoz, hogy az új prioritások ne veszélyeztessék a meglévő 
programok számára az 1a., a 3. és a 4. fejezetben biztosított forrásokat. Ezek 
magukban foglalják a kutatás-fejlesztést, az olyan új kihívásokat, mint az 
energiabiztonság, az éghajlatváltozás, a polgárság, a szabadság, a biztonság és 
igazságosság, valamint a KKBP. A Parlament felszólított egyes alapelvek jobb 
alkalmazására is, mint például az uniós hozzáadott értéket tartalmazó politikákra 
való összpontosítás, a pozitív és negatív prioritások meghatározása az önkéntes 
küszöbök helyett, nagyobb rugalmasság stb. 

 
A PARLAMENT MÁRCIUS 29-I ÁLLÁSFOGLALÁSA HÁROM LÉPÉST 
JAVASOLT A FÉLIDŐS FELÜLVIZSGÁLAT KAPCSÁN 

1. a deficitek és maradványok meghatározása az éves költségvetési eljárások 
keretében, beleértve az EU új, Lisszaboni Szerződés által előírt feladataiból adódó 
lehetséges igényeket is,  

2. felkészülés a jelenlegi többéves pénzügyi keret lehetséges kiigazítására és 
2015/2016-ig történő meghosszabbítására, lehetővé téve a gördülékeny átállást az 
ötéves pénzügyi keretek rendszerére, amely minden egyes Parlamentet és 
Bizottságot egy-egy többéves keret felelősévé tesz, valamint a jelenlegi programok 
kiigazítása és meghosszabbítása, összhangban a többéves pénzügyi kerettel,  

3. a következő, 2016/2017-ben kezdődő többéves pénzügy keret előkészítése (a 
2014-ben megválasztott Parlament által). 
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SAJÁT FORRÁSOK 

1. ELŐZMÉNYEK 

Az EK-Szerződés 269. cikke szerint „az egyéb bevételek sérelme nélkül, a 
költségvetést teljes egészében saját forrásokból kell finanszírozni”. 

1.1. A SAJÁT FORRÁSOK FOKOZATOS DIVERZIFIKÁLÁSA 

A Közösséget kezdetben nemzeti hozzájárulásokból finanszírozták. Az 1970. április 
21-i nyilatkozat óta a közösségi költségvetést saját forrásokból finanszírozták, 
amelyekre a Közösségek a nemzeti hatóságok további döntésétől függetlenül 
jogosultak.  Az 1970-es döntés rendelkezett költségvetést kiegyensúlyozó 
„hagyományos saját forrásokról” (vámok, mezőgazdasági, cukor- és izoglükóz-
lefölözések) és az „HÉA-alapú saját forrásról”. A nemzeti GNP-re alapuló „negyedik 
forrást” 1988-ban vezették be. 

A GNI forrás fokozatosan a legnagyobb forrássá vált az EU költségvetésében. 
Jelenleg az összes bevétel több mint 70%-át teszi ki, a HÉA 15%-ot képvisel, többi 
pedig hagyományos saját forrás.  

Az egyéb bevételeket, amelyek a költségvetés közel 1%-át teszik ki, az uniós 
alkalmazottak fizetései után befizetett adók, a nem uniós országok hozzájárulásai 
egyes EU-s programokhoz, továbbá a versenyjogot vagy más jogszabályokat 
megsértő vállalkozások által befizetett büntetések alkotják. 

1.2. A KORREKCIÓS MECHANIZMUSOK 

A fontainebleau-i Európai Tanácsot követően, 1985. május 7-én bevezették az 
Egyesült Királyságnak járó visszatérítést. Ez egy olyan kompenzációs mechanizmus, 
amely révén visszatérítik az Egyesült Királyságnak a HÉA-befizetései, valamint az 
adott évre a számára elkülönített ráfordítások közötti különbözet 66%-át. Annak 
érdekében, hogy a bevételek szintje változatlan maradjon, az Egyesült Királyságnak 
járó visszatérítést további tagállami lehívásokból finanszírozzák, figyelembe véve a 
Németországnak (1985 óta), Hollandiának, Ausztriának és Svédországnak (az 1999-
es berlini Európai Tanács óta) járó 75%-os csökkentést. Az eredeti visszatérítést a 
visszatérítés visszatérítései kísérték. 

1.3. A 2005. DECEMBERI EURÓPAI TANÁCSON ELFOGADOTT 
RÉSZLEGES VÁLTOZÁSOK 

A 2005. decemberi Európai Tanács a saját források további kiigazítására szólított fel, 
csökkentve az Egyesült Királyságnak járó visszatérítést, és az ellentételezés 
költségei miatt további kárpótlást biztosítva számos tagállamnak. Az elfogadott 
módosítások: 

•  a HÉA-lehívási ráták harmonizálása valamennyi tagállam esetében, kivéve 
Németországot, Hollandiát, Svédországot és Ausztriát, amelyek a 2007–2013-
as időszakban kisebb rátát alkalmazhatnak; 

•  Hollandia és Svédország éves bruttó sajátforrás-hozzájárulásának 
csökkentése a 2007–2013-as időszakban 605 millió, illetve 150 millió euróval; 



 

DV\785929HU.doc 10/60  

•  az Egyesült Királyságnak járó visszatérítés kiszámításának módosítása, 10,5 
milliárd euróra korlátozva annak összegét a 2007–2013-as időszakban, 
fokozatosan csökkentve a 2004. április 30-a óta csatlakozott tagállamok 
számára elkülönített ráfordításokat, eltekintve a KAP-tól. 

Továbbá egy felülvizsgálati záradékot is beépítettek a 2007–2013-as többéves 
pénzügyi keretről szóló megállapodásba. A Tanács felhívta a Bizottságot, hogy 
részletesen vizsgáljon felül valamennyi kiadást és bevételt, beleértve a KAP-ot és az 
Egyesült Királyságnak járó visszatérítést is, és 2008/2009-ben készítsen róla 
jelentést. 

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT FELLÉPÉSE 

2.1 AZ EP KRITIZÁLTA A SAJÁT FORRÁSOK RENDSZERÉT 

A jövőbeli saját forrásokról szóló 2007. március 29-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament hangsúlyozta, hogy a saját források jelenlegi rendszere, amely nagyrészt 
a tagállami hozzájárulástól függ, antidemokratikus. A saját források rendszere 
bonyolulttá és az európai polgárok számára érthetetlenné vált. A rendszer nem járul 
hozzá az európai integráció érdekében tett erőfeszítések láthatóságához, és egyre 
több nehéz vitát eredményezett a tagállami hozzájárulások összegéről. Az EP 
hangsúlyozta továbbá, hogy egyes nagyratörő európai kezdeményezések, például a 
Galileo vagy a TEN nem részesültek elegendő finanszírozásban. Továbbá az a tény, 
hogy a saját források 85%-a inkább „hozzájárulás”, mintsem valódi saját forrás volt, 
elmérgesítette a „tisztességes haszonról” folytatott vitát, melynek során a tagállamok 
kiszámították saját nettó költségvetési pozíciójukat. 
Az Európai Parlament számos állásfoglalásában hangsúlyozta a bevételek hiányát (a 
saját források 1992-ben Edinbourgh-ben, a GNI 1,24%-ában1 megállapított küszöbét 
soha nem érték el, és a közösségi költségvetés kisebb mértékben növekedett, mint a 
tagállami költségvetések). Az európai parlament támogatásáról biztosította a saját 
források rendszerének reformját. javaslatok készültek az unió költségvetési 
autonómiájának biztosítása, valamint a bevételek összegyűjtésének átláthatóbbá és 
demokratikusabbá tétele érdekében. 
 

2.2 A 2007. MÁRCIUS 29-I ÁLLÁSFOGLALÁS KÉTLÉPCSŐS 
MEGKÖZELÍTÉST JAVASOLT 

Az Európai Unió jövőbeli saját forrásairól szóló 2007. március 29-i állásfoglalás 
iránymutatásokat tartalmazott a Bizottságnak a 2008/2009-es felülvizsgálathoz. 
Egyértelműen jelezte továbbá az állam- és kormányfők számára parlamentjeik 
álláspontját is, hiszen az állásfoglalás Alain Lamassoure saját kezdeményezésű 
jelentése alapján készült, aki az EU jövőbeli saját forrásaira vonatkozó konzisztens 
megközelítéssel kapcsolatos konszenzus kialakítása érdekében kapcsolatban állt az 
Unió nemzeti parlamentjeivel. 

A jelenlegi finanszírozási rendszer hiányosságainak felsorolását követően az 
állásfoglalás kétlépcsős, fokozatos megközelítést javasol. 

• Az első szakaszban javítani kellene a nemzeti hozzájárulások jelenlegi 
rendszerét. A tagállamok egyenlőségének és szolidaritásának biztosítása 

                                                 
1 2002 óta a bruttó nemzeti termék (GNP) fogalmát felváltotta a bruttó nemzeti jövedelem (GNI). A 
GNI 1,27%-os küszöbe az új statisztikai módszerek szerint a GNI 1,24%-ának felel meg. 
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mellett egyszerűsíteni kell a rendszert, érthetővé és átláthatóvá téve azt a 
polgárok számára. 

• A reform második lépcsője a saját források új rendszerének megteremtését 
jelenti az alapító szerződések betűjének és szellemének feltámasztása 
érdekében. Az új rendszer olyan alapelvekre épülne, mint a tagállamok 
adószuverenitásának teljes körű tiszteletben tartása és az adósemlegesség. 
Nem nőhet sem a közösségi kiadások szintje sem a polgárok adóterhelése. Az 
uniós költségvetés nagyságrendje nem változna és az új rendszerre való 
átállás fokozatos lenne. 

Számos jövőbeli lehetőséget megvizsgáltunk. A nemzeti parlamentekkel való 
konzultációk megerősítették, hogy bár még nem jött el egy új európai adó ideje, 
annak lehetőségét nem szabad elvetni. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy 
mindenképpen meg kell vizsgálni a saját források egy új, a tagállamokban kivetett 
adóra alapuló rendszerének bevezetését, amelyben ezt az adót részben vagy 
egészében saját forrásként befizetnék az EU költségvetésébe, közvetlen kapcsolatot 
teremtve az Unió és az európai adófizetők között. Számos lehetséges adónem 
felvetődött a nemzeti parlamentekkel való párbeszéd során és a saját források 
rendszerének reformjáról szóló bizottsági jelentésekben, többek között a HÉA, az 
üzemanyagokra és más energiafajtákra, valamint a dohányra és alkoholra kivetett 
jövedéki adók és a környezetvédelmi adók. 

3. A LISSZABONI SZERZŐDÉS RATIFIKÁLÁSA SORÁN ELFOGADOTT 
INTÉZKEDÉSEK 

A Lisszaboni Szerződés megnyitja az utat egy ilyen megoldás előtt (EUMSz 311. 
cikke (konszolidált változat), amely az EKSz 279. cikke helyébe lép).  

Eszerint a költségvetést továbbra is teljes egészében saját forrásokból 
finanszírozzák, és a Tanács a Parlamenttel való konzultációt követően egyhangúlag 
fogad el egy határozatot az Unió saját forrásainak rendszeréről, beleértve a saját 
források új kategóriái létrehozásának és a meglevők eltörlésének lehetőségét is. Ezt 
a határozatot a tagállamoknak ratifikálniuk kell. Az Uniónak továbbá biztosítania kell 
magának a célkitűzései eléréséhez és politikái véghezviteléhez szükséges 
eszközöket. 

A saját forrásokra vonatkozó végrehajtási szabályok módosítása tekintetében, míg 
korábban a Tanácsnak csak konzultálnia kellett az Európai Parlamenttel, az új 
Szerződés szerint a Tanács csak a Parlament beleegyezését követően cselekedhet. 

Ezért, bár a Lisszaboni Szerződés pénzügyi aspektusairól szóló, 2009. március 18-i 
parlamenti állásfoglalás kifogásolta, hogy a tagállamok nem éltek azzal a 
lehetőséggel, hogy kialakítsák a saját források új rendszerét, és nem történtek 
lépések annak érdekében, hogy az EP-t bevonják a korlátok megállapításának és a 
rendelkezésre álló saját források meghatározásának folyamatába, üdvözölte a saját 
forrásokról szóló határozat végrehajtási rendelkezései kapcsán történt előrelépést. 
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SZOROSABB KAPCSOLAT A KÖLTSÉGVETÉS ÉS A 
JOGALKOTÁS KÖZÖTT 

 
A jogalkotás és a költségvetés szorosan kapcsolódik egymáshoz.  Az EP 
kulcsszerepet játszik kettős szerepében, költségvetési hatóságként és jogalkotóként. 
Míg a jogalkotásra szakosodott bizottságok a közösségi kezdeményezések 
jogalkotási aspektusáról tárgyalnak a Bizottsággal és a Tanáccsal (a politikák 
tartalma, programok, cselekvések stb.), addig a Költségvetési Bizottság a Tanáccsal 
tárgyalja meg valamennyi uniós program költségvetési vonzatát, és a 
kezdeményezések finanszírozásának kérdéseit. Egyetlen pénzügyi vonzattal járó 
programot vagy kezdeményezést sem lehet elfogadni, ha a költségvetési hatóság 
nem állapítja meg költségvetését. 

1. A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG ÉS AZ EP SZAKBIZOTTSÁGAI KÖZÖTTI 
KAPCSOLAT 

1.1. VÉLEMÉNYEK 

A Költségvetési Bizottság legszembetűnőbb tevékenysége – az éves költségvetési 
eljárás – mellett a bizottság folyamatosan részt vesz minden szakbizottság 
jogalkotási folyamataiban. A Költségvetési Bizottság véleményeket készít a 
szakbizottságok számára a jogalkotási és nem jogalkotási tevékenységek kapcsán 
egyaránt. 
A költségvetési hatású jogalkotási javaslatok esetén a Költségvetési Bizottság által 
készített vélemények célja annak vizsgálata, hogy a javaslatok pénzügyileg 
kompatibilisek-e a többéves pénzügyi keret fejezeteiben szereplő plafonokkal. Az 
éves költségvetési eljárás során a bizottsági vélemények célja annak értékelése, 
hogy betartják-e az uniós programok számára a szakbizottságokkal a jogalkotási 
eljárás keretében meghatározott pénzügyi keretet. Létezik továbbá az eljárási 
szabályzatban meghatározott (50. cikk) megerősített együttműködési eljárás, amikor 
egy adott kérdés „szinte egyforma mértékben tartozik két vagy több bizottság 
hatáskörébe”.  
A nem jogalkotási tevékenység esetében (saját kezdeményezésű jelentések) a 
Költségvetési Bizottság véleményt készít a különböző területeket érintő politikai 
állásfoglalások tervezetéről, hangsúlyozva többek között az adott politika pénzügyi 
vonzatait és a megfelelő költségvetési igazgatás alapelveit. 

1.2. A BIZOTTSÁG SZEREPE VÁRATLAN ESEMÉNYEK 
BEKÖVETKEZTEKOR, EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MÁS 
BIZOTTSÁGOKKAL  

1.2.1 Szolidaritási Alap és Globalizációs Alap 

A Költségvetési Bizottság feladata, hogy a költségvetési hatóság másik ágával 
tárgyalásokat folytasson a váratlan kiadások finanszírozásáról. 

Ez a helyzet a Szolidaritási Alap mobilizálása esetén, amikor egy tagállamot 
természeti katasztrófa sújt. A Költségvetési Bizottság vezeti az eljárást, a Regionális 
Fejlesztési Bizottság pedig véleményt készít az ügyről. Ugyanez a helyzet a 
globalizáció gazdasági hatásaitól szenvedő tagállami vállalkozásokat támogató 
Globalizációs Alap mobilizálása esetében is. Ez esetben is a Költségvetési Bizottság 
vezeti az eljárást, de a Foglalkoztatási Bizottság készít véleményt. 
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1.2.2 Galileo és az Európai Gazdaságélénkítési Terv: Két példa a 
Költségvetési Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
(ITRE) közötti sikeres együttműködésre 

  
A két európai alap mobilizálása mellett nemrégiben két másik eset is volt, amikor a 
Költségvetési Bizottság szakbizottságokkal tárgyalt váratlan kiadásokról.  

Az első a Galileóval kapcsolatos, miután a program finanszírozásában részt vállaló 
magántársaságok visszaléptek 2008. szeptemberi döntésüktől. Az európai műholdas 
rádiós navigációs programok (EGNOS és Galileo) továbbfejlesztéséről szóló 
rendelettervezetért felelős ITRE bizottság nem fogadhatta el a Bizottság jogalkotási 
javaslatát, mivel nem volt hozzá megfelelő pénzügyi keret.  

A 2007. május 17-i intézményközi megállapodás váratlan helyzetek esetén 
lehetőséget biztosít a többéves pénzügyi keret módosítására. A Bizottság 
szeptember 19-i határozatában tervezte a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát, 
további 2,4 milliárd eurót biztosítva a Galileo program kialakítására és elindítására. 

A 2008-as költségvetési eljárás során a Parlament első olvasatban üdvözölte a 
többéves pénzügyi keret Bizottság által javasolt felülvizsgálatát. A költségvetési 
eljárásban 2007. november 13-án lezajlott egyeztetés során az EP kitartott a 
többéves pénzügyi keret felülvizsgálata mellett.  

Hosszú tárgyalásokat követően a Tanács elmozdult a Parlament kérése irányába, 
összhangban a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban foglaltakkal. A 
Költségvetési Bizottság és a Tanács közötti megállapodás a többéves pénzügyi keret 
1,6 milliárd eurós módosítását tartalmazta, 200 millió eurót átcsoportosítva az 1a. 
fejezetben szereplő közösségi programoktól, 400 milliót az Euratom 7. kutatási 
keretprogram prioritásainak újbóli meghatározása révén biztosítva, illetve 200 millió 
eurót a rugalmassági eszköz mobilizálásából.  Ez a megállapodás összhangban volt 
az EP arra vonatkozó abszolút prioritásaival, hogy a többéves programok pénzügyi 
kerete ne csökkenjen. 

A Költségvetési Bizottság elfogadott egy határozatra irányuló javaslatot a többéves 
pénzügyi keret módosításáról. A jogalkotási javaslatért felelős ITRE bizottság ezután 
el tudta fogadni a Galileóról szóló jogalkotási javaslatot, és benyújtotta jelentését a 
plenáris ülésnek. 

A másik eset a Bizottság által 2009 januárjában az európai gazdaság világméretű 
pénzügyi és gazdasági válság közepette történő megsegítése érdekében javasolt 
Európai Újjáépítési Tervvel kapcsolatos. A Költségvetési Bizottság tárgyalt a 
Tanáccsal a bizottsági javaslat pénzügyi vonatkozásairól, nevezetesen az 5 milliárd 
euró forrásáról, amelyet részben az energiaágazat, részben a széles sáv 
fejlesztésére szántak a vidéki területeken, illetve az agrárpolitika felülvizsgálata 
keretében meghatározott „új kihívásokhoz” kapcsolódó tevékenységek fokozására. 

 A Tanáccsal 2009. április 2-án született meg a megállapodás, amely kétlépcsős 
megközelítést tartalmaz:  

o  1. lépés:  2,6 milliárd euró:  
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Az 1a. fejezet plafonját 2009-ben 2 milliárd euróval növelték, a 2. fejezet plafonjának 
ugyanilyen mértékű csökkentésével; További 600 millió eurót biztosítottak a 
vidékfejlesztés céljára a 2009-es költségvetésben.  

o 2. lépés:  2,4 milliárd euró:  

A fennmaradó 2,4 milliárd eurót kompenzáció révén biztosították a 2010-es és 2011-
es költségvetési eljárás egyeztetése során, a jogi keretek által biztosított valamennyi 
eszközt felhasználva, és a közösen meghatározott programok pénzügyi kereteinek, 
illetve a költségvetési eljárás sérelme nélkül. 

Ez esetben a tárgyalások eredménye ismét elfogadható volt az EP számára, hiszen 
teljesült az alapelv, hogy a többéves pénzügyi keret pénzügyi keretei ne 
csökkenjenek.  

A Költségvetési Bizottság a Tanáccsal kötött megállapodásnak megfelelően 
jóváhagyta a többéves pénzügyi keret módosítását. Az ITRE bizottság így 
elfogadhatta a jogalkotási javaslatot, és a végleges elfogadás érdekében 
továbbíthatta azt a plenáris ülésnek. 
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A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 

 

Az Európai Unió költségvetésének kialakítását és működését szabályozó alapelvek 
és eljárások, valamint az Európai Közösség pénzügyeinek ellenőrzése tekintetében a 
Szerződést követően a költségvetési rendelet a legfontosabb referencia. A 
végrehajtási szabályok határozzák meg a költségvetési rendelet alkalmazásához 
szükséges részletesebb és technikaibb jellegű szabályokat. 

Mivel az EK-Szerződés 279. cikke rendelkezik arról, hogy a Parlamenttel konzultálni 
kell a javaslatról, az EP jelentős szerepet játszott az eljárásban. 

A 6. parlamenti ciklus folyamán a költségvetési rendelet két változata volt 
hatályos: a 2002-es és a 2006-os változat2. 

1. HÁTTÉR: A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2002-ES MÓDOSÍTÁSÁNAK 
FŐBB JELLEMZŐI 

1.1 A költségvetési rendelet 2002-es módosítása volt az első alapos 
felülvizsgálat 1977 óta. 

Az 1977 decembere óta hatályos költségvetési rendelet módosítása volt az 1999 
szeptemberében kinevezett Prodi-Bizottság első feladataként végrehajtott 
adminisztratív és pénzügyi reform3 egyik kulcseleme. A módosítás az uniós 
támogatások megfelelő kezelésére összpontosított, amelyek volumene jelentősen 
megnőtt. 

1.2 Két fő módosítást fogadtak el 2002. június 25-én 

o A pénzügyi ellenőrzés reformja és a főigazgatóságok felelősségének 
növelése 

Az 1977-es költségvetési rendelet az egyes intézmények központi pénzügyi 
ellenőrei által végzett előzetes ellenőrzések rendszerére alapozott.  A költségvetési 
rendelet 2002-es módosításával a főigazgatóságok engedélyezésre jogosult 
tisztviselői több feladatot kaptak.  Az előzetes és utólagos ellenőrzések 
decentralizált rendszere lehetővé teszi az engedélyezésre jogosult tisztviselő 
számára, hogy a kifizetést a pénzügyi ellenőr előzetes jóváhagyása nélkül 
teljesíthesse, azonban az számos ellenőrzésnek alá van vetve, beleértve a belső 
ellenőrzéshez kapcsolódóakat is. A pénzügyi ügyintézőkre nagyobb felelősség 
hárul, és minden főigazgatóságnak el kell készíteni éves tevékenységi jelentését és 
igazoló nyilatkozatot kell tennie. 

o Az elszámolás reformja 

A költségvetési rendelet 2002-es változatának másik fő jellemzője az áttérés a 
„pénzforgalmi szempontú” elszámolásról a modern „eredményelszámolásra”, ami 
lehetővé teszi, hogy a könyvelt események és tranzakciók akkor kerüljenek be a 

                                                 
2 A 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendelet (2006. december 13.) által módosított 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet (2002. június 25.) az Európai Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről. 
3 Fehér könyv a Bizottság reformjáról  COM(2000)10 végleges, 2000. január 18. 
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könyvekbe, amikor megtörténnek, és ne akkor, amikor a hozzájuk kapcsoló 
pénzösszeg beérkezik vagy kifizetésre kerül.  

2. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2006-OS MÓDOSÍTÁSA ÉS AZ EP FŐBB 
EREDMÉNYEI 

2.1 A MENETREND ÉS AZ ELJÁRÁS 

A költségvetési rendeletet 3 évente, vagy bármikor, amikor szükségessé válik, 
felülvizsgálják. A Bizottság 2005-ben tette meg első javaslatát, majd két év 
tárgyalás következett a Tanáccsal és a Parlamenttel, mielőtt megszületett volna a 
megállapodás.  

A 2002-es módosításkor, mivel az EKSz. 279. cikke szerint a Parlamenttel 
konzultálni kell a javaslatról, az EP úgy vélte, hogy messze ható költségvetési 
kihatásai miatt a költségvetési hatóság egyik ága nem fogadhatja el egyoldalúan a 
költségvetési rendeletet. Az 1975. március 4-i közös nyilatkozatnak megfelelően 
egyeztető eljárást kezdeményeztek, és az EP egyenlő partnerként kezelték. 

A 2006. december 13-án elfogadott költségvetési rendelet a 2002. június 25-én 
elfogadott költségvetési rendelet cikkeinek több mint felét módosítja. 

2.2 A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2006-OS MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA 

A 2006-os felülvizsgálat célja a pénzügyi eljárások egyszerűsítése, valamint az 
uniós kiadások hatékonyságának és átláthatóságának növelése volt. Az uniós 
támogatások címzettjei és a költségvetési rendelet használói a költségvetési rendelet 
és végrehajtási szabályai alkalmazásának kezdeti szakaszától kezdve panaszkodtak 
rendkívüli bonyolultságára. Ezért javítottak a költségvetési rendeleten az EU által 
támogatott programok új generációja (2007–2013), például a strukturális alapok és a 
kutatási és fejlesztési keretprogram esetében. 

2.3 AZ EP AKTÍV SZEREPET VÁLLALT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁBAN 

Az EP határozottan támogatta és befolyásolta a költségvetési rendelet újabb 
módosítását. Aktív szerepet vállalt az egyszerűsítés érdekében. Az EP nagyobb 
átláthatóságra és a felhasználóbarátság, az EU és végső soron az adófizetők 
pénzügyi érdekeinek védelme, valamint az adminisztratív költségek arányossága 
közötti megfelelő egyensúly megteremtésére szólított fel.  

Amint az EP BUDG/CONT előadója a CONT bizottság BUDG bizottság számára 
készített véleményében kifejtette, a 2002-ben elfogadott költségvetési rendelet 
bonyolult eljárásrendet tartalmazott, amely „a folyamatok bürokratizálódásával, az 
eljárások elhúzódásával járt és a felelősség alóli kibújásra ösztönzött a hierarchia és 
az eljárási szakaszok lehető legtöbb szintjének bevonása révén”. A támogatásra 
pályázók és a közbeszerzési eljárásokban részt vevők pedig bonyolult és költséges 
jelentkezési folyamatoknak voltak kitéve. 

2.4 AZ EP EREDMÉNYEI A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2006-OS 
FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN 

A Tanács első reakcióival ellentétben, az EP-nek sikerült bevezetnie az arányosság 
elvét. 
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Ezt az elvet a közbeszerzési és a támogatási rendszerbe vezették be annak 
érdekében, hogy az eljárások gyorsabbak legyenek és kevesebb papírmunkával 
járjanak. Az EP lehetőséget kapott arra, hogy az eljárási és dokumentációs 
követelményeket arányossá tegye a megítélt összeggel és a kapcsolódó 
kockázatokkal. Ez a megközelítés kedvez a kisebb entitásoknak, a kis- és 
középvállalkozásoknak, az iskoláknak és egyetemeknek, amelyek általában kisebb 
összegű támogatásokat és szerződéseket kapnak.  

Az arányosság elve az adminisztrációt is érinti, hiszen az ellenőrző lépések száma 
arányos a megítélt összeggel és a kapcsolódó kockázatokkal.  

Az EP módosításokat is javasolt – melyeket el is fogadtak – az arányosság elvének 
figyelembe vétele érdekében az engedélyezésre jogosult tisztviselő felelőssége 
tekintetében, előírva, hogy felelősségét elsősorban a kötelességmulasztás mértéke 
alapján ítéljék meg. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő felelősségét 12 hónapnyi 
fizetésre korlátozták hanyagság esetén, miközben szándékos kötelességszegés 
esetén köteles az okozott kár teljes megtérítésére. 

A legvitatottabb kérdések némelyike az átláthatóságra vonatkozott a 
közbeszerzésekből kizárt résztvevők adatbázisának létrehozása és a 
mezőgazdasági alapokból származó támogatások jogosultjaira vonatkozó 
információk közzététele kapcsán. Az átláthatóságnak e szintjét a Parlament 
nyomására sikerült elérni. 

Egy másik ellentmondásos pont az európai szintű politikai pártok hosszú távú 
pénzügyi tervezésének javításával és a non-profit szabály alóli, a többlet egy 
részének átvitelét lehetővé tevő kivétellel kapcsolatos. Ezt 2007-ben fogadták el. 

Az EP megőrizte továbbá az előirányzatok fejezetek közötti, a költségvetési év 
folyamán történő átcsoportosítására vonatkozó előjogait, és a tájékoztatásra 
vonatkozó jogait. 
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ÜGYNÖKSÉGEK 

Jelenleg két fajta európai ügynökség létezik. 

A (szabályozó vagy hagyományos ügynökségnek is nevezett) decentralizált 
ügynökségek az európai jogalkotó által létrehozott jogi személyek, melyek célja egy 
adott európai politika végrehajtásának támogatása. Jogi státusuk van, és 
adminisztratív és pénzügyi autonómiával rendelkeznek. Legtöbbjüket részben vagy 
teljes egészében az EU költségvetéséből származó támogatásból finanszírozzák, és 
a költségvetési rendelet hatálya alá tartoznak.  

A decentralizált ügynökségek különféle tevékenységeket végezhetnek:  támogatják 
egy ágazat szabályozását, esetenként egyedi, jogilag kötelező határozatokat hozva; 
technikai és tudományos támogatást biztosítanak az európai intézményeknek vagy a 
tagállamoknak, esetenként vizsgálati jelentések formájában; erősítik a nemzeti 
testületek közötti együttműködést, esetenként operatív munkát végezve 
tevékenységi körükben; információs/hálózatépítő szolgáltatásokat is végeznek.  

Jelenleg 26 decentralizált ügynökség létezik (egy bezárás alatt) az első és a 
harmadik pillérben. 3 további a létrehozás szakaszában van. Ezzel párhuzamosan 3 
ügynökség működik a második pillérben, azonban azok teljes egészében (a 
finanszírozást is beleértve) kormányközi jellegűek. 2009-ben az EU költségvetéséből 
több mint 580,3 millió eurót fordítottak a decentralizált ügynökségekre. 
Alkalmazottaik száma – valamennyi kategóriát beleszámítva – több mint 5 000 volt, 
melyből 4 211 fő volt ideiglenes alkalmazott. 

A végrehajtó ügynökségeket bizottsági határozattal hozzák létre egy közösségi 
program vagy projekt egészének vagy egy részének Bizottság általi és felelősségi 
körében történő végrehajtására. Teljes egészében a Bizottság ellenőrzése alatt 
állnak, és a Bizottság felel működésükért. Működési költségüket (elsősorban 
személyzeti költségek) az uniós költségvetés III. (Bizottság) szakaszából 
finanszírozzák, nem pedig a többéves pénzügyi keret 5. (Igazgatás) fejezetéből. 
Költségvetési értelemben az EP a Bizottság költségvetésének részeként kezeli őket. 
Jelenleg 6 végrehajtó ügynökség létezik. 2009-ben az EU költségvetéséből 139,7 
millió eurót fordítottak működésükre. 2009-ben létszámuk 368 ideiglenes 
alkalmazottból és 941 szerződéses alkalmazottból (és 30 nemzeti szakértőből) 
tevődött össze. 

 

AZ EP DECENTRALIZÁLT ÜGYNÖKSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZEREPÉNEK 
ERŐSÍTÉSE 

Az EP fontos szerepet játszik a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatban. Az első 
ügynökségek a Tanács és a Parlament jogalkotási aktusa alapján jöttek létre. Abban 
az időben felügyeletük egyetlen költségvetési eszköze az éves költségvetés volt, 
amelyben a Parlament megszavazta az ügynökségnek juttatandó támogatást 
(általában nem kötelező kiadásként, ami azt jelenti, hogy az EP mondta ki az utolsó 
szót), valamint a mentesítési eljárás, amelynek során az EP az éves költségvetése 
végrehajtására az EU-tól támogatásban részesülő minden ügynökség számára külön 
mentesítést ad. A Parlament ezt az eszközt az ügynökségek pénzügyi irányítása 
feletti ellenőrzése javítására használta: az EP nemcsak az ügynökségeknek 
juttatandó támogatást fogadja el, hanem a személyzetüket meghatározó 
létszámtervüket is. Az EP továbbá sikerrel járt azon a téren, hogy előírhatja az 
ügynökségek számára, hogy mutassák be éves munkatervüket, többéves stratégiai 



 

DV\785929HU.doc 19/60  

terveiket, a személyzeti politikára vonatkozó többéves terveiket, tevékenységeik 
rendszeres értékelését, stb. 

Az elmúlt jogalkotási ciklusban az EP elérte annak az elvnek a belefoglalását a 
költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodásba, hogy új ügynökség létrehozásakor a költségvetési 
hatóság két ágának kellő időben megegyezésre kell jutnia az új ügynökség 
finanszírozásáról4. E megállapodás révén az EP garantálni kívánta a szükséges 
pénzeszközök rendelkezésre állását az új ügynökségek megfelelő működéséhez, és 
meg akarta akadályozni, hogy az új ügynökségeket átprogramozás révén vagy a 
tartalékkeret felhasználásából finanszírozzák: az új ügynökségeknek „friss” pénzekre 
lehet szükségük. Ezt különösen fontosnak tekintettük egy olyan időszakban, amikor a 
decentralizált ügynökségek új hullámát jelentették be, a források szűkösek voltak és 
a tapasztalat azt mutatta, hogy az ügynökségek létrehozása gyakran inkább a 
tagállamok azon szándékán alapul, hogy biztosítsák egy tekintélyes európai 
ügynökség jelenlétét területükön, mint azon, hogy ezek az új ügynökségek milyen 
többletértéket jelenthetnek az európai kormányzás tekintetében.   

Az EP társjogalkotói szerepének fejlődésével nyilvánvalóvá vált, hogy az 
ügynökségeket az EP és a Tanács közötti együttdöntési eljárással elfogadott 
jogalkotási aktussal kell létrehozni, így növelve az EP azon képességét, hogy 
alakítsa az ügynökségek szerkezetét és működését.  

Az éves költségvetési eljárások szintjén 2005-ben az EP a rugalmassági eszköz 
révén 40 millió euró további támogatást biztosított a decentralizált ügynökségek 
számára. Ennek célja a Parlament elsődleges céljainak biztosítása és megerősítése, 
valamint az ügynökségeknek a feladataik végzéséhez szükséges finanszírozással 
történő ellátása volt. Az ügynökségek számának növekedése és növekvő 
költségvetési hatásuk, nevezetesen a 3. fejezetben, aggasztotta a Parlamentet, 
amely hangsúlyozta azon politikai akaratát, hogy tovább erősödjön az ügynökségek 
feletti ellenőrzése mind politikai, mind költségvetési szinten.  

A 2007-es költségvetési eljárás során a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes 
nyilatkozatot fogadott el a tervezett három új ügynökséggel kapcsolatban. Ez 
hivatalossá tette az EP decentralizált ügynökségek létrehozásával kapcsolatos 
álláspontját (tájékoztatás a költségvetési hatásokról, az új intézményközi 
megállapodás 47. cikkében foglaltaknak megfelelően). 2007-re vonatkozóan a 
Parlament visszaállította, de részben tartalékba helyezte az előzetes költségvetési 
tervezetben szereplő előirányzatokat, az ügynökségek értékeléseinek közzétételére 
várva.  

Az uniós ügynökségek finanszírozása és felügyelete központi kérdés volt a 2008-as 
költségvetési eljárás során is. A második olvasatbeli egyeztetést követően együttes 
nyilatkozatok elfogadására került sor, amelynek célja az uniós ügynökségek 
létrehozásának, fejlesztésének és finanszírozásának jobb nyomon követése volt.  
Ezek a nyilatkozatok a következőkre terjedtek ki: 

o célhoz kötött bevételek, különösen a decentralizált ügynökségekhez 
kapcsolódók, 

                                                 
4 „47. Új ügynökség létrehozására vonatkozó javaslat kidolgozása során a Bizottság becslést készít az 
érintett kiadási fejezetre gyakorolt költségvetési hatásról. A költségvetési hatóság két ága ezen 
információ alapján és az ügynökség felállítását szabályozó jogalkotási eljárások sérelme nélkül, a 
költségvetési együttműködés keretében elkötelezi magát, hogy kellő időben megegyezésre jut az 
ügynökség finanszírozásáról.”  
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o  az uniós ügynökségek létrehozása, értékelése és finanszírozása. 

A decentralizált ügynökségek finanszírozására szolgáló költségvetési sorok összege 
több mint 20%-kal nőtt és a Frontex költségvetése megkétszereződött, a Parlament 
kívánságainak megfelelően. 

A 2009-es költségvetésben az ügynökségek célhoz kötött bevételei és az előző évek 
többletei figyelembevételre kerültek az egyes ügynökségeknek juttatandó uniós 
támogatás ajánlott összegének megállapítása előtt.  

Végül, az ügynökségek jövőbeli fejlődésével kapcsolatban együttes nyilatkozat kérte 
a végül 2008 decemberében létrehozott intézményközi munkacsoport felállítását. 
Ez az intézményközi csoport, amelyben az EP-t 5 tag képviseli, a jelenlegi helyzet 
mélyreható értékelése alapján közös szemléletmódot próbál meg kialakítani az olyan 
kérdésekben, mint az ügynökségek szerepe és helyzete az intézményközi 
együttműködésben, az ügynökségek létrehozása, szerkezete és működése, 
finanszírozása, költségvetése, irányítása és felügyelete. Valójában a Bizottság az EP 
támogatásával már korábban intézményközi megállapodásra irányuló javaslatot 
terjesztett elő ezekben a kérdésekben, de annak Tanács általi elutasítása a javaslat 
visszavonásához vezetett. Jelenleg technikai szinten zajlik a munka, és ezzel 
párhuzamosan külső értékelés készül az ügynökségek teljes rendszerének 
működéséről. A tervek szerint az év végére az értékelés és a technikai munka 
lezárul, hogy a munkacsoport 2010 végéig elvégezhesse munkáját és 
következtetéseket vonhasson le.  
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KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 
 

Ez a szakasz tartalmazza a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések 
meghatározását és bemutatja a használatukra vonatkozó szabályokat, mielőtt leírja a 
kísérleti projektek és előkészítő intézkedések végrehajtását 2000 óta, végül pedig 
értékeli a jogalkotási menetrendre gyakorolt hatásukat.  

1. A KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS AZ ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 
MEGHATÁROZÁSA ÉS A HASZNÁLATUKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 
Általános szabályként a költségvetésben szereplő előirányzatok bármely közösségi 
vagy európai uniós fellépésre akkor használhatók fel, ha azt alap-jogiaktus 
elfogadása előzi meg. A költségvetési rendelet 49. cikke5 azonban lehetővé teszi az 
alábbiak alap-jogiaktus nélküli végrehajtását, amennyiben az ezekkel 
finanszírozandó intézkedések a Közösségek vagy az Európai Unió hatáskörébe 
tartoznak: 

a) kísérleti jellegű, valamely intézkedés végrehajthatóságát és hasznosságát 
vizsgáló kísérleti projektek előirányzatai. A vonatkozó kötelezettségvállalási 
előirányzatok nem több, mint két egymást követő költségvetési évben 
szerepeltethetők a költségvetésben; 

b) az EK-Szerződés, az Euratom-Szerződés, valamint az EUSz. VI. címének 
alkalmazása terén a jövőben elfogadandó intézkedésekre vonatkozó javaslatok 
előkészítését célzó előkészítő intézkedések előirányzatai. Az előkészítő 
intézkedéseknek következetes megközelítést kell követniük, és különböző formákat 
ölthetnek. A vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok nem több, mint három 
egymást követő költségvetési évben szerepeltethetők a költségvetésben. A 
jogalkotási eljárást a harmadik pénzügyi év vége előtt le kell zárni. A jogalkotási 
eljárás során a kötelezettségvállalási előirányzatoknak meg kell felelniük az 
előkészítő intézkedéseknek a tervezett tevékenységekkel, a követendő célokkal és a 
kedvezményezett személyekkel kapcsolatos sajátosságainak. Következésképpen az 
előkészítő intézkedésekre elkülönített összeg nem felelhet meg a végső intézkedés 
finanszírozására elkülönített összegnek. 

A kísérleti projektekre és előkészítő intézkedésekre elkülöníthető előirányzatok 
átfogó korlátait a költségvetési fegyelemről szóló intézményközi megállapodás6 
határozza meg. A 2007–2013 közötti időszakra az éves előirányzatok felső határa 40 
millió euró a kísérleti projekteknél, 50 millió euró az új előkészítő intézkedéseknél és 
100 millió euró az összes előkészítő intézkedés vonatkozásában. 

                                                 
5 A TANÁCS 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom RENDELETE az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 
6 A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről, amely 
tartalmazza a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet (HL C 139., 
2006.6.16.). 
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2. KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 
VÉGREHAJTÁSA 

A Költségvetési Bizottság számára a kísérleti projektekről és előkészítő 
intézkedésekről, és azok 2000 óta történt felhasználásáról készített tanulmány7 azt 
mutatja, hogy lassú kezdet után jelentősen javult a kísérleti projektekre és előkészítő 
intézkedésekre a vizsgált időszakban engedélyezhető keretek felhasználása. Míg az 
előkészítő intézkedések felső határát teljes mértékben betartották az egész 
időszakban, az új előkészítő intézkedések felső határát 2008-ban túllépték, és a 
kísérleti projektek felső határát 2006-ban és 2007-ben túllépték.  

Ami az eredményeket illeti, a 2000 és 2008 között lezáruló kísérleti projektek 
többségét folytatták előkészítő intézkedések formájában, meglévő jogalapba történő 
belefoglalás vagy új jogalap elfogadása révén, 40%-ukat azonban abbahagyták. Az 
előkészítő intézkedéseknek csak 16%-át hagyták abba, a maradékot folytatták – 
vagy azért, mert az érintett tevékenységek máshol már zajlottak, vagy meglévő 
jogalapba történő belefoglalás vagy új jogalap elfogadása révén. 

Az elmúlt pénzügyi terv idején a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések 
forrásainak legnagyobb része a belső piaci politika területén zajló tevékenységekre 
került felhasználásra, míg a jelenlegi pénzügyi keretben a legnagyobb rész eddig a 
vállalkozás területén zajló tevékenységekre került felhasználásra.  A költségvetésből 
a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések 2001-ben a belső politikák 
területén (1,1%) és 2007-ben a polgárság, a szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülése területén (1,5%) képviselték a legmagasabb arányt.  

3. KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA 

Mindhárom intézmény javasolhat kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket. 
Az eddig javasolt új kezdeményezések többsége azonban az Európai Parlamenttől 
érkezett. Mivel sok ilyen javaslat új jogalap elfogadását vagy meglévő jogalap 
módosítását eredményezte a javasolt tevékenységekre történő kiterjesztésük 
érdekében, egyértelmű, hogy a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések fontos 
alkalmat jelentenek az Európai Parlament számára ahhoz, hogy kezdeményezzen és 
befolyást gyakoroljon a jogalkotási menetrendre. A mai napig az Európai Parlament 
által javasolt kísérleti projektek és előkészítő intézkedések számos tevékenységi 
területen jártak jogalkotási következményekkel, különösen a szabadság, a biztonság 
és a jog érvényesülésének térségében, valamint a vállalkozások, a foglalkoztatás és 
szociális ügyek, a mezőgazdaság, az információs társadalom és a média, az oktatás 
és kultúra, az egészségügy és fogyasztóvédelem és a külkapcsolatok terén.  
 
 

                                                 
7 Tanulmány a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések nyomon követéséről, 2009.4.7., elérhető a 
következő címen: http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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2. RÉSZ 

 

KÖLTSÉGVETÉSI MECHANIZMUSOK AZ ÉVES ÉS 
TÖBBÉVES ELJÁRÁSOK SORÁN 

 

 
 
 
 
 
 
A 2007–2013-as többéves pénzügyi keret és a 6. jogalkotási ciklus éves 
költségvetési eljárásainak részleteiért és háttér-információkért tanulmányozza a 
Költségvetési Bizottság megbízásából a Költségvetési Tematikus Főosztály által 
készített külön tanulmányt a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásról és a 
2005–2009-es költségvetési eljárásokról. 
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MI A TÖBBÉVES KERET? 
 

Az éves költségvetési eljárásokra a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodásban 
elfogadott többéves pénzügyi kereten belül kerül sor. 

A KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYKÖZI 
MEGÁLLAPODÁSOK 
 
Az 1988-as reform óta a költségvetési eljárás egy többéves pénzügyi keret része lett 
intézményközi megállapodások elfogadása révén annak érdekében, hogy 
megelőzzék, illetve kiküszöböljék a nagyobb konfliktusok kockázatát az éves 
költségvetési eljárások során. 

Bár az intézményközi megállapodásoknak nincs jogalapjuk a jelenlegi (Nizzai) 
Szerződés szerint, ezek jelentik az intézményközi kapcsolatok alapját a költségvetés 
területén. Bevezetésük óta gondoskodtak az éves költségvetések megfelelő időben 
történő elfogadásáról. 
A legutóbbi intézményközi megállapodást 2006. május 17-én fogadták el. Ennek 
az intézményközi megállapodásnak a célja a költségvetési fegyelem erősítése, az 
éves költségvetési eljárás és az intézmények közötti költségvetési témájú 
együttműködés javítása, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
biztosítása volt.  
Az intézményközi megállapodás három részre oszlik: 
- I. rész: A többéves pénzügyi keret (lásd az alábbiakban) 
- II. rész: A költségvetési eljárás alatti intézményközi együttműködés javítására 
vonatkozó intézkedések 
- III. rész: Az uniós források hatékony és eredményes kezelése. 
 
Megjegyzés:  A Lisszaboni Szerződés elfogadása után a többéves pénzügyi keretet 
különleges jogalkotási eljárás keretében fogják kiigazítani és jogilag kötelező erővel 
fog bírni (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikke, egységes 
szerkezetbe foglalt változat). 

 

A 2007–2013-AS IDŐSZAKRA SZÓLÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET  
 

a) Felső határok, fejezetek és technikai kiigazítás 

• Több felső határ megállapítása 
A saját forrásokról szóló határozat a saját források átfogó évenkénti felső 
határát a bruttó nemzeti jövedelem 1,24%-ában határozza meg. Ez a felső határ 
jelenti a kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatokban kifejezett éves 
közösségi kiadások megengedett legmagasabb összegét. 
A saját forrásokról szóló határozatban megállapított felső határokon belül a 
pénzügyi keret határozza meg a kiadások növekedésének kategóriánkénti 
(„fejezet”) korlátját (lásd az alábbiakban) a kötelezettségvállalási előirányzatok 
esetében, és a teljes kiadást a kifizetési előirányzatok esetében az időszak minden 
egyes évére vonatkozóan. 

• A pénzügyi terv technikai kiigazítása 
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A Bizottság minden évben javaslatot tesz a következő évre szóló pénzügyi keret 
technikai kiigazítására. Ez különösen azért történik így, mert a pénzügyi keret 
változatlan árakon van kifejezve, és minden évben ki kell igazítani az infláció 
figyelembevétele céljából.  

• Az uniós kiadásokat 6 fejezetbe sorolják: 
1. fejezet:  Fenntartható növekedés 1a. alfejezet:  Versenyképesség a 

növekedésért és foglalkoztatásért 
1a. alfejezet:  Kohézió a növekedésért és 
foglalkoztatásért 

2. fejezet:  A természeti erőforrások megőrzése és kezelése 
3. fejezet:  Állampolgárság, szabadság, 
biztonság és a jog érvényesülése 

3a. alfejezet:  Szabadság, biztonság és a 
jog érvényesülése 
3b. alfejezet:  Állampolgárság 

4. fejezet:  Az EU mint globális szereplő 
5. fejezet:  Igazgatás 
6. fejezet:  Ellentételezések 

A pénzügyi keret bevezetése megkönnyítette az évenkénti költségvetési 
tárgyalásokat és többéves pénzügyi tervezési eszközök (többéves uniós programok) 
kialakításához vezetett. 

Az alábbiakban látható a 2005 és 2009 közötti költségvetések áttekintése a 2005 és 
2009 közötti időszakra szóló pénzügyi tervek/többéves pénzügyi keret éves felső 
határaihoz képest. 
 
 

Total Budget and Ceilings 2005-2009

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

2005 2006 2007 2008 2009

Budgetary Year

M
ill

io
n 

Eu
ro

s

FP/MFF Ceilings

Total Budget

 
 

b) A rugalmasságot növelő eszközök 
 
A következő eszközök használata lehetővé teszi új kötelezettségvállalási 
előirányzatok beállítását a költségvetésbe, szükség esetén a pénzügyi keretben 
meghatározott felső határokon felül. 
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 A pénzügyi keret felülvizsgálata az előre nem látható körülmények 
kezelésének másik módja, feltéve, hogy a saját források felső korlátja nem kerül 
átlépésre. A felülvizsgálatról a költségvetési hatóság két ága a Bizottság javaslata 
alapján közösen határoz az EK-Szerződés 272. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott szavazati szabályzatnak megfelelően (ha azonban a felülvizsgálat a 
GNI 0,03 százalékát meghaladja, a Tanács egyhangúlag határoz). Az intézményközi 
megállapodás az alábbi feltételeket határozza meg a többéves pénzügyi keret 
felülvizsgálatára vonatkozóan:  

- a felülvizsgálatot az adott évre (illetve az adott évek közül az elsőre) vonatkozó 
költségvetési eljárás kezdete előtt kell javasolni és elfogadni, 

- a költségvetési fegyelem biztosítására a felülvizsgálat előtt az intézménynek 
meg kell vizsgálnia az előirányzatok átcsoportosításának lehetőségeit vagy az 
érintett fejezeten belül, vagy a pénzügyi keret különböző fejezetei között az 
előirányzatok kiegyenlítése révén, 

- a kötelező kiadások felülvizsgálata nem vezethet a nem kötelező kiadásokra 
rendelkezésre álló összegek csökkenéséhez, 

- minden felülvizsgálatnak biztosítania kell a kötelezettségvállalások és a 
kifizetések közötti megfelelő kapcsolat fenntartását. 

 A rugalmassági eszköz fedezi azokat a pontosan meghatározott kiadásokat, 
amelyeket az adott pénzügyi évre rendelkezésre álló felső korlátokon belül nem 
lehetne finanszírozni. Maximális éves összege folyó áron 200 millió euró. Az összeg 
N. évben fel nem használt része az N+2. évig továbbvihető, ami új lehetőséget jelent 
a korábbi pénzügyi tervekhez képest. 

 A Szolidaritási Alap gyors választ biztosít a tagállamok vagy valamely 
tagjelölt ország területén bekövetkező jelentős csapás esetén. Maximális összege 
nem haladhatja meg folyó áron az évi 1 milliárd eurót. 

 A sürgősségi segélyre képzett tartalék célja, hogy harmadik országok 
egyes olyan segélyigényeire biztosíthasson gyors választ, amelyek a költségvetés 
megállapításakor előre nem látható események kapcsán merülnek fel. Mindenekelőtt 
humanitárius műveleteket érint, de veszélyhelyzetek polgári kezelésére és polgári 
védelemre is felhasználható. A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 
elfogadását követően a sürgősségi segélyre képzett tartalékot kihagyták a többéves 
pénzügyi keretből. A tartalék éves összege folyó áron 221 millió euró. 

 A Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 2005 decemberében hozták létre. 
Kiegészítő támogatást nyújthat a főbb gazdasági és strukturális változások 
következményei által sújtott munkavállalóknak; éves összege nem haladhatja meg 
az 500 millió eurót folyó áron. 

 
A fenti eszközök 2007 és 2009 közepe közötti igénybevételének áttekintése az alábbi 
táblázatban látható. 
 

KÖLTSÉG
VETÉS MIRE? ESZKÖZ MENNYI 

(millió euró) 

Palesztina Sürgősségi tartalék8 
 

49

Görögország, Magyarország, 
Németország, Franciaország EU Szolidaritási Alap 1972007 

Franciaország, Németország, 
Finnország 

EU Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap 19

                                                 
8 2007-től kezdődően (2007 és 2013 közötti intézményközi megállapodás) a sürgősségi tartalék a 
többéves pénzügyi keret felső határán túl vehető igénybe. 
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KÖLTSÉG
VETÉS MIRE? ESZKÖZ MENNYI 

(millió euró) 
Galileo, KKBP Rugalmassági 270

Galileo, EIT A többéves pénzügyi keret 
felülvizsgálata (2008–13) 1 600

Olaszország, Málta, Portugália, 
Spanyolország, Litvánia 

EU Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap 49

Egyesült Királyság, 
Görögország, Szlovénia, 
Franciaország, Ciprus 

EU Szolidaritási Alap 281

2008 

Élelmezésfinanszírozási 
eszköz 

Sürgősségi tartalék 
(beleértve feltöltését) 262

Sürgősségi tartalék 79

Rugalmassági 420
Élelmezésfinanszírozási 
eszköz 

Átcsoportosítás (2008–10) 240

Románia EU Szolidaritási Alap 12
2009 

Spanyolország EU Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap 3

A többéves pénzügyi keret 
felülvizsgálata 2 600Gazdaságélénkítési terv (1. 

lépés)      - ebből:   2000 millió euró 
kiegyenlítés 

2009/2010
/2011 

Gazdaságélénkítési terv (2. 
lépés) Később meghatározandó 2 400
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A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ADATAI (A 2009-ES FELÜLVIZSGÁLAT UTÁN) 
 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 

AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS GYAKORLATIAS ÜTEMTERVET KÖVET 

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (272. cikk) meghatározza a 
költségvetési eljárás különböző szakaszait. Megállapítja a költségvetési hatóság 
két ága (az Európai Parlament és a Tanács) és a Bizottság hatásköreit ebben az 
eljárásban. 
Az EK-Szerződés 272. cikke hivatalos ütemtervet határoz meg az eljárás minden 
szakaszára. Azzal a kettős céllal azonban, hogy a költségvetési tervezetet 
megfelelően meg lehessen vizsgálni és a legjobban ki lehessen használni a 
költségvetési hatóság rendelkezésére álló időt, 1988 óta az ütemterv lehetővé tesz 
némi rugalmasságot. A gyakorlatban a Tanács és a Parlament számára a 
költségvetési eljárás egyes szakaszaiban biztosított idő hosszabb. Számos 
háromoldalú megbeszélés, valamint más intézkedések is bevezetésre kerültek a 
döntéshozatal folyamatának megkönnyítésére. Ez a gyakorlatias ütemterv az 1977-
es pénzügyi év óta működik. 

A KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS SZAKASZAI 

a) A költségvetési eljárás a Bizottság által bemutatott 
dokumentumokkal: az éves politikai stratégiával (ÉPS) és az 
előzetes költségvetési tervezettel (EKT) kezdődik 

Minden költségvetési eljárás azzal kezdődik, hogy a Bizottság belsőleg elkészíti az 
előzetes költségvetési tervezetet (EKT). Erre a folyamatra az EP-nek közvetlen 
befolyása van, például a Bizottság jogalkotási és munkaprogramjáról vagy a 
Bizottság éves politikai stratégiájáról (ÉPS) elfogadott állásfoglalásai révén. 

• Bizottsági szakasz 

Ez a Bizottságon belüli korai szakasz magában foglalja az irányvonalakról 
folytatott vitát, az éves politikai stratégiát, a meghallgatásokat, a különböző 
intézmények előirányzatainak elkészítését és végül az előzetes költségvetési 
tervezet (EKT) bemutatását a költségvetési hatóságnak. 

Az éves politikai stratégiát (ÉPS) februárban fogadják el és a Bizottság következő 
évre vonatkozó elsődleges politikai céljait körvonalazza. Meghatározza azokat a 
kezdeményezéseket, amelyeket a Bizottság fontosnak tart ezen elsődleges célok 
megvalósításához, valamint az ehhez szükséges költségvetési keretet. Ez a 
határozat aztán iránymutatásként szolgál az előzetes költségvetési tervezet 
elkészítéséhez, valamint a Bizottság tevékenységeinek tervezéséhez a következő 
évre (azaz elindítja az éves tervezési és programozási ciklust). 
E kezdeti szakaszokat a Bizottság teljesen önállóan végzi. 

Ebben a szakaszban az előzetes költségvetési tervezet (EKT) az egyetlen olyan 
dokumentum, amelyről rendelkezik a Szerződés. Általában a tárgyévet megelőző 
májusban teszik közzé, és június közepén küldik meg minden nyelven a 
költségvetési hatóságnak.  

• A parlamenti szakasz 

Márciusban/áprilisban a Parlament állásfoglalást fogad el a Bizottság éves 
politikai stratégiájáról. Ebben meghatározza a következő évre vonatkozó saját 
elsődleges céljait és felhívja a Bizottságot, hogy ezeket vegye figyelembe az 
előzetes költségvetési tervezet (EKT) elkészítésekor.  
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Állásfoglalás elfogadására kerülhet sor az EKT bemutatása után is. Ez a 
Parlamentnek a Bizottság javaslatával kapcsolatos első értékelését tartalmazza, és 
megállapítja az EP következő évre vonatkozó elsődleges politikai céljait a kezdeti 
szakaszban. 

• A tanácsi szakasz 

A költségvetési eljárás e szakaszában a Tanács is meghatározza elsődleges céljait, 
általában az ÉPS Bizottság általi bemutatását követően, de az EKT bemutatását 
megelőzően elfogadott határozat formájában. 

• Háromoldalú megbeszélés 

Az intézményközi megállapodás szerint a következő pénzügyi évre vonatkozó 
lehetséges prioritások megvitatása céljából háromoldalú megbeszélést kell tartani 
a Parlament, a Tanács és a Bizottság képviselői között a pénzügyi keret technikai 
kiigazítása után (lásd fent) és azelőtt, hogy a Bizottság megállapítaná az előzetes 
költségvetési tervezetet. 

b) Az EP első olvasatára azután kerül sor, hogy a Tanács elfogadta 
a költségvetési tervezetet (KT) 

Egy adott év júniusában és júliusában megvitatják és megvizsgálják a következő 
évre vonatkozó előzetes költségvetési tervezetet a Tanács első olvasata előtt. A 
július végi elfogadás után a Tanács elküldi költségvetési tervezetét (KT) a 
Parlamentnek.  
Mielőtt a Tanács elfogadja a költségvetési tervezetet, úgynevezett egyeztető 
ülésre kerül sor, az intézményközi megállapodás szerint. Az egyeztetés két 
szakaszban zajlik. Az első előkészítő lépés egy háromoldalú megbeszélés annak 
feltárására, hogy lehet-e korai megállapodásokat kötni a költségvetés egyes területei 
vonatkozásában. A második lépés maga a hivatalos egyeztető ülés. Ahhoz, hogy 
erre az egyeztetésre tényleges megbízatást kaphasson a teljes Parlamenttől, a 
háromoldalú megbeszélés után a Költségvetési Bizottság általában állásfoglalást 
terjeszt a plenáris ülés elé, amelyben vázolja a Tanáccsal folytatandó tárgyalásokon 
felvetendő főbb kérdéseket és a Parlament küldöttségének lehetséges álláspontját a 
főbb kérdésekben. 
A Parlament első olvasatára a tárgyévet megelőző év szeptemberében és 
októberében kerül sor. Ebben a szakaszban a Költségvetési Bizottság és a 
szakbizottságok megvizsgálják a költségvetési tervezetet. Az utóbbiak módosításait 
aztán megvizsgálja a Költségvetési Bizottság, amely véleményt nyilvánít ezekről. A 
Költségvetési Bizottság által elutasított módosításokat újra elő lehet terjeszteni, és 
elfogadásukhoz a plenáris ülésen minősített többségre van szükség. A Költségvetési 
Bizottság felel az egyes olvasatokért azok plenáris ülésen történő elfogadásáig. A 
Parlament első olvasatának elfogadása előtt kerül sor a harmadik háromoldalú 
megbeszélésre és egyeztető ülésre annak érdekében, hogy közös álláspontot 
lehessen kialakítani a megoldandó kérdésekben. 
Az első olvasat során mindkét intézmény figyelembe veszi a magyarázó 
dokumentumokat, mint például az EKT-t kísérő tevékenységi nyilatkozatokat és 
pénzügyi kimutatásokat. E dokumentumok célja a költségvetési javaslatok 
részletesebb leírása és elemzése, különösen a különböző tevékenységek 
végrehajtásának értékelése révén. 

c) A Tanács és a Parlament második olvasata  

A Tanács második olvasatának eljárása, amelyre a tárgyévet megelőző év 
novemberének végén kerül sor, nagyon hasonló a Tanács első olvasatához. A 
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költségvetési tervezetet a Tanács által elfogadott javasolt módosítások alapján 
módosítják. A Tanács általában visszaállítja az első olvasatbeli számadatokat. 
Mielőtt a Tanács elfogadja második olvasatát, sor kerül a negyedik háromoldalú 
megbeszélésre. Végül a tárgyévet megelőző év decemberében a Parlament 
második olvasatban elfogadja az általános költségvetést. Meg kell említeni, hogy a 
Parlament elutasíthatja a költségvetés egészét.  
Amikor a költségvetést elfogadják, a Bizottság főigazgatóságai és szolgálatai az 
EKT-hez képest bekövetkezett változásoknak megfelelően kiigazítják a tárgyévre 
vonatkozó saját munkaprogramjukat, amelyet éves irányítási tervnek hívnak. Az éves 
irányítási terv a tevékenységalapú irányítás elvén alapszik (lásd a glosszáriumot). 
Amennyiben a költségvetést nem fogadnák el, az „ideiglenes tizenkettedek” 
rendszere (az EK-Szerződés 273. cikke) lép érvénybe, amely havonta az előző 
pénzügyi év költségvetési előirányzatainak legfeljebb egytizenketted részét kitevő 
összeg elköltését teszi lehetővé a költségvetés bármely fejezetének tekintetében. 

A háromoldalú megbeszélésekre és az egyeztető ülésekre helyezett hangsúly 

A költségvetési eljárás során a háromoldalú megbeszélések és egyeztető ülések az 
eljárás kulcsfontosságú lépései, amelyek célja a megállapodások egyszerűbb 
elérése. 

A háromoldalú megbeszéléseket és az egyeztető üléseket a Szerződés nem 
szabályozza. A három intézmény között szervezik meg őket a költségvetési eljárás 
minden nagyobb szakaszában, és minden olyan alkalommal, amikor külön pontokat 
kell megvitatni (lásd az alábbiakban). 
Azért kerül rájuk sor, hogy könnyebben lehessen átfogó megállapodást kötni a 
költségvetésről az EP és a Tanács főbb prioritásainak figyelembevételével.   

KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁST LEHET MEGSZAVAZNI A KÖLTSÉGVETÉS 
VÉGREHAJTÁSA SORÁN 

Ha elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények merülnek fel, a 
Bizottság előzetes költségvetés-módosítási tervezetek formájában a tárgyév során 
módosításokat terjeszthet elő az elfogadott költségvetéshez. A költségvetés-
módosításokat használják az előző év (N-1) egyenlegének a tárgyév (N) 
költségvetésébe történő beállítása céljából is. A költségvetés-módosításokra 
ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az általános költségvetésre. 
 

AZ ÉVES ÜTEMTERV GYORS ÁTTEKINTÉSE 
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A LISSZABONI SZERZŐDÉS HATÁSA  

Amennyiben a Lisszaboni Szerződés hatályba lép, drámai változásokat fog magával 
hozni az éves költségvetési ütemterv és eljárás terén. 

Az egyik fő változás a kötelező és nem kötelező kiadások (KK/NKK) közötti 
különbségtétel megszűnéséből ered: a költségvetési hatóság két ágának, az EP-nek 
és a Tanácsnak a szerepe ugyanaz lesz az egész költségvetés vonatkozásában. A 
költségvetési eljárás így „sajátos” együttdöntési eljárássá válik, amelyben az EP-nek 
és a Tanácsnak meg kell egyeznie a költségvetés egészéről. 

Az új rendelkezések szerint a költségvetési tervezetet a Bizottság fogja elkészíteni, 
amely a költségvetési eljárással kapcsolatban kezdeményezési jogot kap9.  A 
költségvetési hatóság mindkét ágánál egyetlen olvasat lesz, a jelenlegi második 
olvasatot egyeztető eljárás váltja fel.  

A Bizottság költségvetési tervezetét szeptember 1-jéig az EP és a Tanács elé kell 
terjeszteni. 

A Tanácsnak október 1-jéig el kell fogadnia álláspontját. 

Az EP-nek aztán 42 napon belül állást kell foglalnia: 

 - ha az EP változtatás nélkül elfogadja a Tanács álláspontját, vagy nem 
foglal állást, a költségvetést elfogadottnak kell tekinteni. 

                                                 
9 Következésképpen a Bizottság módosíthatja költségvetési tervezetét. Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 250. cikkének (2) bekezdése azonban ezt a lehetőséget arra az időszakra korlátozza, 
amíg az egyeztetőbizottságot össze nem hívják. 
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 - ha az EP (tagjainak többségével) módosításokat fogad el, elnöke a 
Tanács elnökével egyetértésben „haladéktalanul” összehívja az 
egyeztetőbizottságot10.  

A Tanács tagjaiból vagy azok képviselőiből és az Európai Parlament azonos számú 
képviselőiből álló egyeztetőbizottságnak aztán 21 napon belül megállapodásra kell 
jutnia11.  

Ha az egyeztetőbizottság 21 napon belül nem jut megállapodásra, úgy kell tekinteni, 
hogy a költségvetést nem fogadták el, és új eljárást kell kezdeni azzal, hogy a 
Bizottság új költségvetési tervezetet nyújt be. 

Ha az egyeztetőbizottság megállapodásra jut egy megegyezésen alapuló szövegről, 
14 nap áll az EP és a Tanács rendelkezésére, hogy véleményt nyilvánítson erről a 
szövegről: a költségvetést elfogadottnak kell tekinteni, ha a két intézmény egyike 
sem utasítja el közös szövegtervezetet, aminek során a Tanács minősített 
többséggel, míg a Parlament tagjainak többségével jár el12.  

Ha mindkét intézmény elutasítja a közös szövegtervezetet, a Bizottságnak új 
költségvetési tervezet kell benyújtania.  

Ugyanez érvényes abban az esetben, ha az EP (tagjainak abszolút többségével) 
elutasítja a közös szövegtervezetet, míg aTanács nem (vagy jóváhagyja, vagy nem 
foglal állást).  

Másrészt, ha az EP jóváhagyja a közös szövegtervezetet (egyszerű többséggel) és a 
Tanács elutasítja azt, az EP-nek – a Tanács elutasításától számított 14 napon belül – 
lehetősége van arra, hogy az első olvasatban elfogadott módosításokat megerősítse, 
feltéve, hogy erre tagjainak többségével és a leadott szavazatok háromötödével kerül 
sor. Ebben az esetben a költségvetést elfogadottnak kell tekinteni az EP által 
megerősített módosításokkal. Ha az EP nem tudja megerősíteni valamennyi 
módosítását, az érintett költségvetési sorokra vonatkozóan az egyeztetőbizottságban 
elfogadott szöveget kell megtartani.  

Végeredményben a Parlament szerepe erősödik az új költségvetési eljárásban:  
döntő szava lesz az egész költségvetéssel kapcsolatban; az EP jóváhagyása nélkül 
nem lehet éves költségvetést elfogadni, de az EP jóváhagyhatja a költségvetést a 
Tanács akarata ellenében13, vagy állásfoglalása hiányában.  

Ez az eljárás mindazonáltal a belső és intézményközi párbeszéd mechanizmusának 
megerősítését kívánja a költségvetési eljárás előkészítése során. A második olvasat 
eltörlése és az eljárás egyes lépéseire vonatkozó ütemterv megerősítése kiváló 
előkészítést kíván politikai, technikai és stratégiai szinten minden intézménynél, 
hiszen kevesebb lehetőség lesz a „javításokra”. 
                                                 
10 Kivéve, ha a Tanács a tervezet továbbításától számított tíz napon belül tájékoztatja az Európai 
Parlamentet arról, hogy valamennyi módosításával egyetértett. Ebben az esetben az egyeztetőbizottság 
ülésére nem kerül sor, mivel a költségvetést módosított formájában elfogadottnak kell tekinteni.  
11 A Bizottság részt vesz az egyeztetőbizottság munkájában, és a Lisszaboni Szerződés szerint meg kell 
tennie „minden szükséges kezdeményezést az Európai Parlament és a Tanács álláspontjának 
közelítése érdekében”.  
12 Más szóval: ha mindkét intézmény jóváhagyja a közös szövegtervezetet, ha egyikük sem foglal 
állást, illetve ha egyikük jóváhagyja, míg a másik nem foglal állást. 
13 Bár ez inkább elméleti lehetőség, hiszen aligha fordulhat elő, hogy a Tanács elutasít egy olyan 
szöveget, amelyet a minden tagállamból egy képviselőt magában foglaló küldöttsége tárgyalt meg és 
fogadott el. 
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Az intézmények által elfogadott gyakorlatias határidőket elvileg be kell tartani, vagy 
akár előre is kell hozni.  Az egyeztetőbizottsági szakasz szervezésével, az 
intézmények közötti információáramlással, stb. – nevezetesen az EP és a Tanács 
küldöttségének összetétele, elnökség, az egyeztetőbizottság ülésének időtartama – 
kapcsolatos számos kérdésben előre megállapodásra kell jutni intézményközi 
szinten, ha biztosítani akarjuk az új eljárás sikerességét.  
 

Az eljárás különböző kimeneteleit az alábbiak szerint lehet összefoglalni: 

EP jóváhagyja + Tanács jóváhagyja = költségvetés elfogadva 

EP jóváhagyja + Tanács nem foglal állást = költségvetés elfogadva 

EP jóváhagyja + Tanács elutasítja 
= költségvetés elfogadva az EP 
módosításaival összhangban vagy közös 
szövegtervezet 

EP nem foglal állást + Tanács jóváhagyja = költségvetés elfogadva 

EP nem foglal állást + Tanács nem foglal 
állást = költségvetés elfogadva 

EP nem foglal állást + Tanács elutasítja = költségvetés elutasítva 

EP elutasítja + Tanács jóváhagyja = költségvetés elutasítva 

EP elutasítja + Tanács nem foglal állást = költségvetés elutasítva 

EP elutasítja + Tanács elutasítja = költségvetés elutasítva 
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3. RÉSZ 

 

A 2005–2009-ES ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK 
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A 2005-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 
Előadók:   Salvador Garriga Polledo (III. szakasz – Bizottság) 

Anne E. Jensen (Egyéb szakaszok – egyéb intézmények) 
 

2005 volt a 25 tagállamot számláló Európai Unió első teljes éve. Mind az újonnan 
választott Európai Parlament, mind az újonnan kinevezett Bizottság a 2005-ös 
költségvetési eljárás során lépett hivatalba. Ez volt a tevékenységalapú költségvetés-
tervezési (ABB) nómenklatúra alkalmazásának második éve is, de az első olyan év, 
amikor minden javaslat és határozat az ABB besoroláson alapult. 
A 2005-ös költségvetési eljárás könnyebbnek tűnt, mint a 2004-es, annak ellenére, 
hogy a rendelkezésre álló tartalékkeret alacsonyabb volt, mint a Bizottság eredeti 
pénzügyi tervezésében szereplő keret, különösen a pénzügyi terv 3. („Belső 
politikák”), 4. („Külső fellépés”) és 5. („Igazgatás”) fejezetében. Ennek oka a pénzügyi 
tervnek az árak és a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) értékelése utáni éves technikai 
kiigazítása volt. 
Az elfogadott költségvetés 116 554 millió euró (a 25 tagú EU GNI-jének 1,10%-a) 
volt a kötelezettségvállalások és 106 300 millió euró (a 25 tagú EU GNI-jének 1,00%-
a) a kifizetések vonatkozásában. A kötelezettségvállalások 6,2%-kal, a kifizetések 
pedig 4,4%-kal nőttek. 
A főbb tárgyalási pontok a hagyományosan vita tárgyát képező pontok, azaz a 4. 
(„Külső fellépés”) és 5. („Igazgatás”) fejezetek, a rugalmassági eszköz igénybevétele 
és a kifizetések szintje voltak. Az utóbbi esetében az EP első olvasatbeli álláspontja 
az EKT általános visszaállítása, sőt egyes esetekben az EKT-ben szereplő 
előirányzatokhoz képest a kifizetések növelése volt azzal a céllal, hogy csökkenjen a 
fennálló kötelezettségvállalások (RAL) szintje. Továbbá egészen szokatlan módon 
az éves mezőgazdasági módosító indítvány tartalmát a költségvetési hatóság már az 
egyeztető ülésen jóváhagyta, egy, a Parlament által később kezdeményezett kísérleti 
projekt (az EU halászati megállapodásairól szóló tanulmány) kivételével. 
A 2004-es költségvetéshez képest a kifizetési előirányzatok jelentős növekedése 
(+ 9,7 milliárd euró) főleg az új tagállamok teljes integrációjának, a közös 
agrárpolitika 2003-as reformjának (amely a mezőgazdasági kiadások mintegy 10%-
os növekedésével járt) és a strukturális alapokra vonatkozó előrejelzések jobb 
végrehajtásának következménye volt. 

A Parlament garanciákat kapott arra, hogy megfelelő előirányzatok fognak 
rendelkezésre állni a mezőgazdasági és strukturális intézkedések fedezésére az 
EP, a Tanács és a Bizottság azon közös kötelezettségvállalása révén, hogy gyorsan 
előterjesztenek és elfogadnak minden költségvetés-módosítást abban az esetben, ha 
a tagállamokban növekednek a végrehajtási lehetőségek. Az Észak-Írországot 
érintő Peace II. program 2005-re és 2006-ra történő kiterjesztésére szintén 
biztosítékot adtak. 
A költségvetési hatóság két ága megállapodott abban, hogy a Bizottság külön 
információt bocsát az EP rendelkezésére a közös kül- és biztonságpolitikával 
(KKBP) kapcsolatban. 

A külső fellépés többek között a béketeremtés és a demokrácia támogatására 
összpontosított. A második egymást követő évben az EP kívánságával összhangban 
jelentős támogatást különítettek el ebben a fejezetben Irak számára.   Erre a célra 
összesen 200 millió euró állt rendelkezésre. 
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A Parlament megerősítette az új szomszédságpolitikát is. Az előcsatlakozási 
támogatás kötelezettségvállalási előirányzatai 2,1 milliárd eurót tettek ki, amely első 
alkalommal Horvátországra is kiterjedt. 120 millió eurós segélycsomag került 
lekötésre a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására. 
A Szolidaritási Alapot összesen 98,55 millió euró összegben vették igénybe 
(Szlovákia, a balti államok és Svédország). A rugalmassági eszközt 185 millió euró 
összegben vették igénybe a Peace II. program (45 millió), a decentralizált 
ügynökségek (40 millió) és az iraki újjáépítés (100 millió) javára.  A sürgősségi 
tartalékot három alkalommal vették igénybe 2005 folyamán (kétszer a 2004-es 
indiai-óceáni szökőár (170 millió euró), egyszer pedig a kasmíri földrengés (40 millió 
euró) miatt). 
A decentralizált ügynökségek fent említett kiegészítő finanszírozásának (40 millió 
euró a rugalmassági eszközből) célja a Parlament elsődleges céljainak védelme és 
megerősítése, valamint az ügynökségek számára a feladataik elvégzéséhez 
szükséges finanszírozás biztosítása volt.  Az ügynökségek számának növekedése 
és növekvő költségvetési hatásuk, nevezetesen a 3. fejezetben, azonban 
aggasztotta a Parlamentet, amely hangsúlyozta azon politikai akaratát, hogy tovább 
erősödjön az ügynökségek feletti ellenőrzése mind politikai, mind költségvetési 
szinten.  
 
A PARLAMENT SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 
A Parlament saját 2005-ös költségvetését a bővítési folyamat határozta meg, azaz új 
forrásokat és álláshelyeket kellett teremteni az EU-hoz 2004-ben csatlakozó 
országok számára.  Csak ebben az évben mintegy 180 új álláshely került 
létrehozásra.  A Költségvetési Bizottság hozzájárult az új D4/D5 épületek (mai 
nevükön a Willy Brandt és az Antall József épület) adásvételi szerződésével 
kapcsolatos elnökségi határozat támogatásához is. 
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A 2006-OS KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 

Előadók:   Giovanni Pittella (III. szakasz – Bizottság) 

Valdis Dombrovskis (Egyéb szakaszok – egyéb intézmények) 

 

2006 az un. „Agenda 2000” programozási időszak utolsó éve volt. A 2006-os 
költségvetési eljárás különlegességét az adta, hogy a Tanács második olvasatát 
megelőző egyeztető ülésen nem született megállapodás. A felek csak egy héttel 
később, egy rendkívüli háromoldalú megbeszélésen jutottak egyezségre. 
A 2006-os költségvetésben kötelezettségvállalási előirányzatokra 121 191 millió 
eurót, kifizetési előirányzatokra 111 970 millió eurót biztosítottak (az EU-25 bruttó 
nemzeti jövedelmének 1,09 illetve 1,01%-a, ami 2 504 millió illetve 7 323 millió 
euróval a pénzügyi tervben meghatározott plafonértékek alatt maradt). 

A főbb vitatott kérdéseket az alábbiak alkották: a kifizetések szintje, az 
együttdöntési eljárás hatálya alá tartozó egyes programok pénzügyi kerete, új 
tisztviselők felvétele a 2004-es bővítést követően, a rugalmassági eszköz használata 
(lásd lentebb), valamint a KKBP költségvetése. 

A Parlament ragaszkodott ahhoz az elvhez, hogy az új politikai prioritásokhoz új 
pénzeszközöket rendeljenek, annak érdekében, hogy megmaradjon a már létező 
programok korábban megállapított finanszírozása. A Parlament politikai prioritásai 
közzé tartozott a lisszaboni és a göteborgi stratégiák jobb végrehajtása, az EU 
tájékoztatási politikájának előmozdítása, az Európai Ifjúsági Paktum kidolgozása, 
valamint az EU külső fellépéseinek megerősítése. 
Első olvasata során a Parlament tárgyalási pozíciója az volt, hogy a 2., a 3. és a 
4. fejezet esetében elfogadja a pénzügyi tervben meghatározott plafonértékek 
túllépését, és valamelyest csökkenteni szeretné a KKBP előirányzatait. Ennek 
következtében a Parlament egyértelműen visszautasította saját prioritásainak 
veszélybe sodrását, és kritikával illette a Tanács következetlenségét, amiért a KKBP 
kiadásai mellett a 4. fejezet kiadásait is csökkentette, holott az ezzel kapcsolatban 
kapott tájékoztatás továbbra sem volt megfelelő. 
A 2004-es bővítést követően az együttdöntési eljárás hatálya alá tartozó hat program 
részesült eredeti pénzügyi keretéhez képest – a 3. fejezetre megállapított 
plafonértékek figyelembe vételével – további pénzeszközökben. A Parlament így 100 
millió euró többletfinanszírozást kapott a lisszaboni stratégiához kapcsolódó 
programokra, beleértve az ifjúság és az oktatás területét.  
A Parlament megállapodásra jutott, hogy az 1b. fejezet („Vidékfejlesztés”) 655 millió 
eurós növelését az 1a. fejezet ugyanilyen arányú csökkentésével ellensúlyozzák, a 
KAP-reform során előirányzott modulációs intézkedések végrehajtása céljából.  

Habár a 4. fejezetben a KKBP költségvetése 102,6 millió euróval nőtt, a Parlament 
elérte, hogy az EP és a Tanács együttes nyilatkozatot adjon ki, amely a közös 
üléseket létrehozó, 2002. novemberi együttes nyilatkozat megerősítésével, valamint 
a Tanács képviseletének nagyköveti szintre emelésével megerősítette a Parlament 
KKBP-vel kapcsolatos tájékoztatását.  
Egyetértés volt abban, hogy az előző évekből áthozott rendelkezésre álló 
összegeknek köszönhetően a 200 millió eurós éves plafonértéket meghaladva 275 
millió euró összegben kerül felhasználásra a rugalmassági eszköz. A 4. fejezeten 
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belül négy fellépést finanszíroztak: a Parlament három prioritását (szökőár, a 
cukorról szóló jegyzőkönyv reformjának következményei, Irak újjáépítése), valamint a 
KKBP-t. 
A kifizetések szintje különösen nagy vitát kavart a 2006-os költségvetési eljárás 
során. A Parlament és a Tanács hagyományos álláspontjaihoz képest14 a tárgyalási 
pozíciók valóban merevebbek voltak, mivel a 2006-os költségvetés a 2007–2013-as 
időszakra szóló többéves pénzügyi keret és – amennyiben nem születik 
megállapodás a következő pénzügyi keretről – a 2007–2013-as időszakra vonatkozó 
költségvetések tekintetében is referenciaként szolgált. 
A gyorssegélytartalék kétszer került felhasználásra, összesen 180 millió euró 
összegben, Dárfúr, Ciszjordánia, a Gázai-övezet, a palesztin nép és Libanon 
megsegítésére. A Szolidaritási Alap egyszer került felhasználásra 106 millió euró 
összegben, 2005-ös ausztriai, bulgáriai és romániai áradásokból adódó költségek 
fedezésére. 
Jogalkotási téren 2005-ben a közbeszerzésről szóló új irányelv figyelembe vétele 
céljából (lásd az EP parlamenti ciklus alatti főbb eredményeiről szóló előző szakaszt) 
sor került a költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak felülvizsgálatára. 

 

A PARLAMENT SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 
Ami a Parlament saját költségvetését illeti, a korábban megállapított szintek elérése 
érdekében 2006-ban folytatódott a munkaerő-felvétel az új tagállamokból, és erre 
irányuló költségvetési rendelkezések születtek. Ezzel párhuzamosan a becsült 
szükségletek alapján előirányzatokat foglaltak a költségvetésbe a következő 
bővítéssel összefüggésben (Bulgária és Románia). A Költségvetési Bizottság kérte, 
hogy valamennyi intézmény értékelje az új tagállamokból történő munkaerő-felvétel 
előrehaladását.  Megállapodott továbbá abban, hogy folytatja a bérlés helyett az 
ingatlanok megvásárlására vonatkozó politikáját, és nagyobb arányú munkaerő-
átcsoportosítást kért. 

                                                 
14 A Tanács csökkenteni szeretné a kifizetéseket, és hozzá szeretné igazítani azokat a 
végrehajtáshoz kapcsolódó várt szükségletekhez, az EP pedig megfelelő támogatást kíván 
biztosítani a politikai prioritásoknak és csökkenteni szeretné a még fennálló 
kötelezettségvállalások szintjét.  
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A 2007-ES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 

Előadók:   James Elles (III. szakasz – Bizottság) 

Louis Grech (Egyéb szakaszok – egyéb intézmények) 

 

A tárgyalások, valamint a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás és a 
2007–2013-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret elfogadásának 
elhúzódása következtében késedelem alakult ki a költségvetési eljárás 
menetrendjében, és egyes lépéseket egyszerűsített formában hajtottak végre. 2005-
höz hasonlóan a második olvasat során elérendő megállapodással kapcsolatos 
nehézségek miatt a Tanács második olvasatát megelőző egyeztető ülést 2006 
decemberében háromoldalú megbeszélés követte. 
A 2007-es költségvetésben kötelezettségvállalási előirányzatokra 126 551 millió 
eurót, kifizetési előirányzatokra 115 497 millió eurót biztosítottak (az EU bruttó 
nemzeti jövedelmének 1,08 illetve 0,99%-a, ami 1 850 millió illetve 8 369 millió 
euróval a többéves pénzügyi keretben meghatározott plafonértékek alatt maradt). 

Az előző évekhez képest a tárgyalásokon a hangsúly a rugalmassági eszköz 
felhasználása és a plafonértékek betartása felől a pénzfelhasználás hatékonysága (a 
ráfordítások hatékonyabbá és eredményesebbé tétele), a költségvetési rendelet 
felülvizsgálata, az új tagállamokból történő munkaerő-felvétel és a Tanács által 
javasolt (a fokozott termelékenységről szóló programhoz kapcsolódó) 
létszámcsökkentések felé tolódott. A kifizetések szintjéről és a KKBP-ról továbbra is 
jelentős vita folyt. 
A 2007-es költségvetési eljárás a Tanács számára nehéz volt, mivel több kérdésben 
nem alakult ki minősített többség, például az „eredményesség javulására” vonatkozó, 
a finn elnökség által támogatott megközelítés esetében sem, amelyről megállapodás 
híján nem született tanácsi nyilatkozat. A Parlament nem értett egyet a Tanács által 
javasolt létszámcsökkentésekkel, és tartalékot hozott létre a munkabérekre annak 
biztosítása céljából, hogy részletes átvilágítást végezzenek, amely keretében 
elvégzik a Bizottság munkaerő-szükségletének értékelését, és felmérik az igazgatási 
és támogatási funkciókat betöltő állomány arányát.   
A Parlament is stratégiailag nehéz helyzetbe hozta a Tanácsot azzal a döntésével, 
hogy nem javasolta a rugalmassági eszköz kiegészítő finanszírozási eszközként 
történő alkalmazását, és a 2007-es költségvetéssel kapcsolatos valamennyi 
megállapodás elengedhetetlen előfeltételeként ragaszkodott a költségvetési 
rendelet felülvizsgálatához. Ennek eredményeként megállapodás született a 
költségvetési rendelet felülvizsgálatáról, és sikerült áthidalni az abból adódó 
problémát, hogy egyes tagállamok vonakodtak új rendelkezéseket bevezetni az 
uniós pénzeszközök hatékony és eredményes kezeléséről, valamint különösen a 
belső ellenőrzésről. 
A pénzfelhasználás hatékonyságának elvét (lásd fentebb) az EP és a Bizottság 
együttes nyilatkozatának megfelelően állandó jelleggel bevezették az éves 
költségvetési eljárásba.  

Az EP szempontjából egyéb pozitív elemeket is ki kell emelni. Bár a KKBP EKT-ben 
szereplő költségvetését visszaállították, az EP biztosította, hogy változatlan maradt a 
KKBP nómenklatúrája, a Parlamentnek pedig bővült a tájékoztatáshoz való joga, 
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például tájékoztatást kap az EP számára jelentőséggel bíró kérdésekről, és írásbeli 
tájékoztatásban részesül az EU különmegbízottjainak kinevezéséről. 
A Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatot fogadott el a 2007-es 
költségvetésben tervezett három új ügynökséggel kapcsolatban. Ez hivatalossá tette 
az EP decentralizált ügynökségek létrehozásával kapcsolatos álláspontját 
(tájékoztatás a költségvetési hatásokról, az új intézményközi megállapodás 47. 
cikkében foglaltaknak megfelelően). 
Létrehozták a Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, amelyhez évente maximum 
500 millió euró kötelezettségvállalási előirányzatot rendeltek; az alapot 
Franciaország, Németország és Finnország támogatására kétszer használták fel 
(18,6 millió euró). 

A gyorssegélytartalék 2007-ben egyszer került felhasználásra 49,2 millió euró 
összegben, a Gázai-övezetben és Ciszjordániában kialakult válság kezelésére. A 
Szolidaritási Alap kétszer került felhasználásra 2007-ben, először görögországi (9,3 
millió euró) és magyarországi (15,1 millió euró) áradások kapcsán, másodjára pedig 
Németország (heves viharok, 166,9 millió euró) és Franciaország (hurrikán, 5,3 millió 
euró) megsegítésére. 
A költségvetésben létrehozott tartalékok szokatlanul nagy száma és szintje 
(eredetileg 4 440 millió euró, a második olvasat után 3 500 millió euró 
kötelezettségvállalási előirányzat) főként azzal magyarázható, hogy a tagállamok 
későn állapodtak meg az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó közös javaslatról, 
így mintegy 30 alapvető jogi aktus15 későn került elfogadásra, valamint azzal, hogy a 
mezőgazdasági kiadások terén az önkéntes moduláció bevezetését (bizonyos 
forrásoknak a közvetlen agrártámogatásokból (a KAP „első pillére”) a vidékfejlesztés 
céljaira (a KAP „második pillére”) történő önkéntes átcsoportosítása) követően a 
költségvetési hatóság aggódott saját előjogai miatt. 

Ami a jogalkotást illeti, 2006-ban részletesen felülvizsgálták a költségvetési 
rendeletet és annak végrehajtási szabályait. A legvitatottabb kérdések az alábbi 
témákhoz kapcsolódtak: a közbeszerzésből kizárt felek adatbázisa, átláthatóság a 
mezőgazdasági támogatások végső kedvezményezettjei tekintetében (a Bizottság 
ezzel összefüggésben az ágazatspecifikus végrehajtási rendeletekben szabályozta 
az információ-közzétételt), valamint az európai politikai pártok finanszírozása, mellyel 
kapcsolatban az EP sikeresen növelte az európai politikai pártok hosszú távú 
pénzügyi tervezési képességét azáltal, hogy a fennmaradt összegek egy részének 
átvitelére bevezette a non-profit szabály alóli kivételt.   
 
A PARLAMENT SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 
A Parlament saját költségvetésével kapcsolatban a Költségvetési Bizottság 
sajnálattal vette tudomásul, hogy véleménye szerint nem szenteltek kellő figyelmet 
az abból adódó kiadásoknak, hogy a Parlament három különböző helyen végzi a 
munkáját. Állásfoglalásában úgy értékelte, hogy e költségek a teljes költségvetés 
16%-át teszik ki, azaz mintegy 200 millió euróra rúgnak.  Jelentős költségvetési 
támogatásban részesült a tájékoztatási politika, amelyen belül az előirányzatokat 
főként a látogatóközponthoz, modern audiovizuális berendezésekhez és az új 
weboldalra vonatkozó projekthez rendelték. Pótlólagos előirányzatokat biztosítottak 
Bulgária és Románia csatlakozását követően az ebből eredő kiadások fedezésére. 

                                                 
15 Az un. Prodi-csomag, amely olyan kérdésekkel foglalkozott, mint a migráció, az ifjúság 
vagy a kutatás, stb. 
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A 2008-AS KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 

Előadók:   Kyösti Virrankoski (III. szakasz – Bizottság) 

Ville Itälä (Egyéb szakaszok – egyéb intézmények) 

 

A 2008-as költségvetési eljárás megmutatta, hogy a Tanács hagyományos 
álláspontja ellenére az EU prioritásainak megfelelően – pl. Galileo program, Európai 
Technológiai Intézet – már a hatályba lépését követően egy évvel felül kellett 
vizsgálni a többéves pénzügyi keretet. 

A 2008-as költségvetésben kötelezettségvállalási előirányzatokra 129 150 millió 
eurót, kifizetési előirányzatokra 120 347 millió eurót biztosítottak (az EU bruttó 
nemzeti jövedelmének 1,03 illetve 0,96%-a, ami 3 693 millió illetve 9 650 millió 
euróval a többéves pénzügyi keretben meghatározott plafonértékek alatt maradt). 

A 2008-as költségvetési eljárás során a Parlament és a Tanács közötti vita főként 
az alábbi területeket érintette: a Galileo program finanszírozása, a személyi 
állománnyal kapcsolatos kérdések és munkaerő-felvétel (az előző évhez hasonlóan), 
a 4. fejezet kiadásai, az uniós ügynökségek finanszírozása és ellenőrzése, az 
intézményközi megállapodásban említett különféle pénzügyi eszközök alkalmazása.  

A legjelentősebb vita a Galileo programot és az Európai Technológiai Intézetet 
érintette, amivel összefüggésben az EP a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát 
kérte. Az EP az EU költségvetéséből kívánta a Galileo program és az Európai 
Technológiai Intézet finanszírozását biztosítani, a lisszaboni menetrend szerinti 
többéves programokhoz szükséges pénzeszközök veszélyeztetése nélkül. A Galileo 
és az Európai Technológiai Intézet számára 2013-ig 3,7 milliárd euró támogatást 
biztosítottak. Különféle pénzügyi eszközök kerültek felhasználásra, többek között 
felülvizsgálták a 2007–2013-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretet, 
mobilizálták a rugalmassági eszközt (200 millió euró), felhasználtak tartalékkeret 
(300 millió euró), illetve átcsoportosítottak (200 millió euró) és újból meghatároztak 
prioritásokat (400 millió euró).  
Az EP elérte a 4. fejezet megnövekedett kiadási szükségleteinek finanszírozását. 
Erre is a rugalmassági eszköz felhasználásával kerülhetett sor, ami jól mutatja a 4. 
fejezet folyamatos alulfinanszírozottságát. Miközben biztosították a KKBP 
finanszírozási szükségleteinek megfelelő támogatást (beleértve az EU koszovói 
misszióját), az EP elérte, hogy a Bizottság kötelezettséget vállaljon arra, hogy 
rendszeresen – évente három alkalommal – politikai párbeszédet folytat az EP-vel a 
demokratikus ellenőrzéséről és az EU külső fellépéseinek koherenciájáról. Az 
EP emellett kiemelte a Bizottságnak az e területen jelentkező programozási 
szükségletek terén meglévő hiányosságait.  
A Parlament az előirányzatok jelentős növelését javasolta a Palesztinának és 
Koszovónak nyújtott segélyek terén (például a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
családok és a közszolgáltatók megsegítése Palesztina esetében, illetve átmeneti és 
intézményfejlesztési támogatás Koszovó esetében). A KKBP szerinti finanszírozást 
kivéve Koszovónak 265 millió euró, Palesztinának 300 millió euró 
kötelezettségvállalási előirányzatot biztosítottak, ami durván a kétszerese a Bizottság 
által az EKT-ban eredetileg javasolt összegnek. Az EP tartalékba helyezett némi 
pénzeszközt Irak részére, a támogatások felhasználására vonatkozó további 
tájékoztatás függvényében. 
Az uniós ügynökségek kérdése központi téma volt az eljárás során. A második 
olvasatbeli egyeztetést követően együttes nyilatkozatok elfogadására került sor, 
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amelynek célja az uniós ügynökségek létrehozásának, fejlesztésének és 
finanszírozásának jobb nyomon követése volt. A decentralizált ügynökségek 
finanszírozására szolgáló költségvetési sorok összege több mint 20%-kal nőtt és a 
Frontex költségvetése megkétszereződött, a Parlament kívánságainak megfelelően. 
Az 5. fejezet („Igazgatási kiadások”) 4,4%-kal nőtt, különösen a bővítéssel 
kapcsolatos szükségletek miatt. 2007 áprilisában bemutatták a Bizottság 
humánerőforrásairól szóló átvilágítási jelentést, melynek elkészítését a Parlament 
2006-ban kérte. 
Meg kell említenünk, hogy a 2008-as volt az első olyan költségvetés, amelyben a 
növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos kiadások (1. fejezet - a 2008-as 
költségvetés 44,9%-a) meghaladták a mezőgazdasággal kapcsolatos kiadásokat (2. 
fejezet - a 2008-as költségvetés 42,6%-a), egy évvel korábban a többéves 
pénzügyi keretben előirányzottnál, és még azt megelőzően, hogy az 1a. fejezetbe 
beillesztették a Galileo többletfinanszírozását. Miközben a 2. fejezetre vonatkozó 
előirányzatok 2007-hez képest csökkentek, és a vidékfejlesztési kiadások felé 
mozdultak, az 1. fejezetre vonatkozó előirányzatok jelentősen növekedtek. A 
megosztott igazgatással összefüggésben a költségvetési eljárás során felmerült a 
tagállamok éves összefoglalóinak kérdése is.  
A Parlament mottója az volt, hogy „eredményorientált költségvetést” kell 
kialakítani. A költségvetési hatóság mindkét ága megvitatta és értékelte a 
tevékenységalapú költségvetés-tervezést/tevékenységalapú irányítási keretet 
(ABB/ABM). A Parlament és a Bizottság tanulmányokat készített, 2009 márciusában 
pedig elfogadásra került az EP kezdeményezésére készült jelentés. 
2008-ban a rugalmassági eszköz az 1a. fejezettel (Galileo) és a KKBP-vel 
összefüggésben 270 millió euró összegben került felhasználásra.  A Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapot 49 millió euró összegben öt állam támogatására 
(Olaszország, Málta, Portugália, Spanyolország és Litvánia) használták fel. A 
Szolidaritási Alapból összesen 281 millió euró támogatásban részesült az Egyesült 
Királyság, Görögország, Szlovénia, Franciaország és Ciprus. 
 

A PARLAMENT SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 
Ami a Parlament saját költségvetését illeti, megállapodás született egy olyan kísérleti 
projektről, amelynek értelmében a képviselőknek egyéni tolmácsolást biztosítanak. 
Ezt meg is szavazták. Az EP költségvetése megerősítette a Parlament azon 
szándékát, hogy megfeleljen a környezetvédelmi szabványoknak (EMAS-
tanúsítvány), és felszólította az apparátust, hogy gyorsítsa fel ezt a folyamatot (a 
folyamat azóta lezárult). A vonatkozó jogalap elfogadásának függvényében 
költségvetési forrásokat képeztek az európai politikai alapítványok finanszírozására. 
Létrehoztak két új igazgatóságot, és költségvetési előirányzatokban állapodtak meg 
a képviselőknek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében. 
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A 2009-ES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 

Előadók:   Jutta Haug (III. szakasz – Bizottság) 

Janusz Lewandowski (Egyéb szakaszok – egyéb intézmények) 

 

A 2009-es költségvetés az utolsó, amelyet a hatodik parlamenti ciklus alatt fogadtak 
el.  A 2009-es költségvetésben kötelezettségvállalási előirányzatokra 133 846 millió 
eurót, kifizetési előirányzatokra 116 096 millió eurót biztosítottak (az EU bruttó 
nemzeti jövedelmének 1,03 illetve 0,89%-a, ami 3 187 millió illetve 8 084 millió 
euróval a többéves pénzügyi keretben meghatározott plafonértékek alatt maradt). 
A tárgyalások során a főbb kérdések között szerepeltek olyan témák, amelyeket a 
Parlament hagyományosan fontosnak tart, például a 4. fejezetben rendelkezésre álló 
tartalékok alacsony szintje, a kifizetések szintje, valamint a kohéziós politika 
költségvetésének végrehajtása. Felmerültek új finanszírozási igények, úgymint az 
élelmezésfinanszírozási eszköz, valamint az európai gazdaságélénkítési terv, amely 
célja a gazdasági válság kezelése. Az EP hangsúlyozta, hogy megfelelő forrásokat 
kell biztosítani az általa prioritásként kezelt alábbi területeknek: éghajlatváltozás, 
versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért, valamint a közös bevándorlási 
politika. 
A Parlament a kifizetések GNI-hez viszonyított alacsony százalékos aránya miatt 
élénken kritizálta az EKT-t. A kifizetések szintje a Parlament által 2007 
decemberében elfogadott 2008-as költségvetéséhez képest a 2009-es EKT-ban 
példa nélküli módon 3%-kal csökkent. A csökkentések főként a kohéziós politikát 
érintették, valamint az „Állampolgárság” és a „Külső fellépés” fejezeteket. A Tanács 
csökkentéseit követően az EP a kifizetések szintjét valamennyi fejezet esetében az 
EKT-szerinti szint felé emelte, a javasolt többletkifizetéseket elsősorban az 1. és a 3. 
fejezetre koncentrálva. 
Végezetül, a 2009-es költségvetésben a kifizetési előirányzatok (a 2008-ban 
elfogadott költségvetés-módosításokat tartalmazó) végleges 2008-as 
költségvetéshez képest csekély mértékben növekedtek. Az EP a költségvetés 
elfogadásának előfeltételeként kérte a strukturális és kohéziós alapok 
végrehajtásának felgyorsítását és egyszerűsítését. Hivatalos együttes 
nyilatkozat született a kohéziós politika végrehajtásáról, melyhez politikai és 
technikai szinten megfelelő nyomon követési intézkedéseket kértek. Az időközi 
kifizetések elindításának érdekében az EP és a Tanács felkérte a Bizottságot az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek legkritikusabb vonatkozásainak gyors 
értékelésére is. Az EP továbbá egyoldalú nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát a 
költségvetés-végrehajtás és a kifizetések alacsony szintje miatt a kohéziós politika 
terén, ami miatt az EU nem tudott szembenézni az előtte álló kihívásokkal, 
különösen a gazdasági válság kontextusában.  
Az európai gazdaságélénkítési tervhez való, mintegy 30 milliárd euróra rúgó uniós 
hozzájárulást illetően az EP támogatta a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát, 
annak érdekében, hogy a gazdaság fellendítésére további 5 milliárd eurót 
biztosítsanak (az el nem költött pénzeszközökből). Ezt a támogatást az 1. fejezetben 
energiával kapcsolatos projektekre fordították. A 2. fejezetben a támogatást a vidéki 
területek szélessávú internethez való hozzáférésére, valamint a közös agrárpolitika 
felülvizsgálatának keretében meghatározott „új kihívásokkal” kapcsolatos fellépések 
megerősítésére fordították. Ebben a kérdésben a 2009 áprilisában megrendezett 
háromoldalú megbeszélésen született megegyezés. 
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A 4. fejezet tekintetében a Bizottság elismerte, hogy az EU korlátozott 
képességekkel rendelkezik az előre nem látott válságokra való válaszadás terén, és 
vállalta, hogy a Parlament kérésének megfelelően elvégzi a 4. fejezet általános 
értékelését. Az értékelési jelentés várhatóan 2009 szeptemberére készül el.  
Az EP megállapodást ért el a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz 
kapcsolódó gyorsreagálási eszközként szolgáló élelmezésfinanszírozási eszköz 
finanszírozásáról. A megállapodás szerint az élelmezésfinanszírozási eszközt nem a 
4. fejezetből, hanem a 2. fejezetből finanszírozzák. Három évre (2008–2010) 1 
milliárd eurót rendeltek ehhez a célhoz, emellett a sürgősségi segélyre képzett 
tartalékból finanszírozott meglévő fellépések és prioritások veszélyeztetésének 
elkerülése céljából döntés született a tartalék 2008-as plafonértékének az 
intézményközi megállapodás kiigazításán keresztül történő növeléséről, a 
rugalmassági eszköz felhasználásáról, valamint a stabilitási eszköz nem 
programozott pénzügyi keretének átcsoportosításáról.  Az élelmezésfinanszírozási 
eszközről szóló együttes nyilatkozat továbbá arra kérte a Bizottságot, hogy 
biztosítsa következetességet és a komplementaritást az Európai Fejlesztési Alappal 
(EFA). 
Ami az ügynökségeket illeti, együttes nyilatkozat kérte a végül 2008 
decemberében létrehozott intézményközi munkacsoport felállítását. 

A Parlament úgy határozott, hogy az éghajlatváltozásra, az európai kisvállalkozási 
intézkedéscsomagra, Grúziára, az uniós Balti-tengeri stratégiára, valamint a 
halászflottáknak a magas üzemanyagárakhoz való alkalmazkodására vonatkozó 
külön költségvetési sorok létrehozásával növeli bizonyos uniós fellépések 
láthatóságát. 
A Parlament emellett a későbbi zökkenőmentes és kellő időben lezajló 
döntéshozatali eljárás előmozdítása érdekében idejekorán közölte a Bizottság 
szolgálataival a kísérleti projektekkel és előkészítő intézkedésekkel kapcsolatos 
elképzeléseit. 

 

A PARLAMENT SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 
Ami az EP saját költségvetését illeti, 2009-ben a költségvetést lényeges jogi 
változásokhoz kellett igazítani, úgymint: a képviselői statútum bevezetése, a 
parlamenti asszisztensekre vonatkozó új rendszer és a Lisszaboni Szerződés egyes 
rendelkezéseinek való megfelelés érdekében tervezett előirányzatok törlése.  
Előirányzatokat képeztek a 2009-es választásokkal kapcsolatban, főként a 
kommunikációs tevékenységek terén. Elindult egy kísérleti projekt, amely a COBU és 
a Parlament Elnöksége közötti együttműködés megerősítésével foglalkozik. Első 
alkalommal a tárgyalások alapjául a munkaerő-ellátottság átfogó (analitikus) 
áttekintése szolgált, melynek elkészítését a Költségvetési Bizottság kérte.  
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1. MELLÉKLET 
 

AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK ADATAI 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its 
PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying the 
actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 2007-
2013 Financial Frameworks, the Headings have been 
modified between 2006 and 2007. This is why only the 
total is presented for 2006 final budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 
   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during their 
second reading. This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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TEVÉKENYSÉGALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS-
TERVEZÉS/TEVÉKENYSÉGALAPÚ IRÁNYÍTÁS (ABB/ABM) 

A tevékenységalapú költségvetés-tervezés (ABB) fő célja az, hogy teljesítményalapú 
költségvetés-tervezési koncepciókat vezessen be, és egyértelmű keretet biztosítson a 
Bizottság politikai prioritásai és célkitűzései kifejezésének.  
Az ABB a Bizottság politikai prioritásaihoz és célkitűzéseihez szorosan kötődő 
tevékenységeken alapuló integrált költségvetés-tervezés és pénzgazdálkodás. Az erőforrások 
allokálása és kezelése előre meghatározott politikai prioritások szerint történik. Harmincegy 
politikai területbe sorolva mintegy 270 tevékenység létezik. 
A Bizottság véleménye szerint a tevékenységalapú irányítás (ABM) „célja, hogy a szervezet 
minden szintjén együtt hozzanak döntéseket a politikai prioritásokról és az azokhoz 
kapcsolódó erőforrásokról. Ennek eredményeképpen az erőforrásokat politikai prioritásokhoz 
rendelik, a politikai prioritásokról pedig a kapcsolódó erőforrás-szükségletek teljes körű 
ismeretében döntenek.” Az ABM egyesítette a stratégiai tervezést és a költségvetés-
tervezést, a működési programozást és irányítást, az ellenőrzést és jelentéstételt, az 
értékelést és a belső ellenőrzést. Mindezen elemek következetes és szisztematikus 
egyesítésének eszköze a stratégiai tervezési és programozási ciklus (SPP). 
 

ÜGYNÖKSÉGEK 

Az uniós ügynökségek külön jogi személyiséggel rendelkező szervek, amelyek részére 
szigorú feltételek mellett lehet költségvetés-végrehajtási jogköröket delegálni. A mentesítési 
hatóság külön mentesítési eljárást alkalmaz esetükben. Az ügynökségek két fő csoportba 
sorolhatók. 
A végrehajtó ügynökségek a közösségi jog szerinti, közösségi határozatok által létrehozott 
jogi személyek, amelyekre hatásköröket lehet átruházni, hogy a Bizottság nevében és 
felelőssége alatt az 58/2003/EK (2002. december 19.) tanácsi rendelettel összhangban egy 
közösségi program vagy projekt egészét vagy egy részét végrehajtsák. 
A végrehajtó ügynökségekkel ellentétben a decentralizált (vagy szabályozási vagy 
hagyományos) ügynökségek nem csak a Bizottság, hanem a tagállamok közvetlen 
ellenőrzése alatt is állnak az irányító testületen/igazgatóságon keresztül. A decentralizált 
közösségi ügynökség saját jogi személyiséggel rendelkezik. Másodlagos jogi aktussal hozzák 
létre, annak érdekében, hogy a vonatkozó közösségi jogi aktusban meghatározott konkrét 
technikai, tudományos vagy igazgatási feladatot ellássa. Jelenleg mintegy 20 hagyományos 
ügynökség létezik. 
 

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓK 

Az éves összefoglalók a kohéziós (strukturális és kohéziós alapok) és a mezőgazdasági 
politikához kapcsolódnak. Miközben az EK-Szerződés 274. cikke értelmében a költségvetés 
végrehajtásáért a Bizottság felel, a teljes kiadás (mezőgazdasági és strukturális támogatás) 
közel 80%-át a tagállamok igazgatásai kezelik (ez az un. „megosztott igazgatás”). Az 
igazgatási és az ellenőrzési rendszerek javítását, valamint a tagállamok 
elszámoltathatóságának növelését célozza az a jogi kötelezettség (intézményközi 
megállapodás, költségvetési rendelet), amely értelmében a tagállamoknak évente el kell 
készíteniük a megfelelő nemzeti szinten a rendelkezésre álló ellenőrzések és nyilatkozatok 
összefoglalóját. Az első (2007-re vonatkozó) éves összefoglalók elkészítésének határideje 
2008. február 15. volt. Összehasonlításképpen, az Európai Parlament által ösztönzött 
„nemzeti irányítási nyilatkozatok” továbbra is néhány tagállam önkéntes kezdeményezései. 
 

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA (KAP) REFORMJA 

Az 1962-ben bevezetett KAP elsőként azt célozta, hogy ártámogatási politikán és korlátlan 
felvásárlási garancián keresztül biztosítsa az élelmiszer-ellátást.  
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Mivel a KAP egyre több felesleget termelt, 1988 óta többször megreformálták. Az 1992-es 
reform fordulópontot jelentett, mivel az ártámogatásokkal operáló védelmi rendszert felváltotta 
a kompenzációs jövedelemtámogatás.  
A 2003-as reform új elveket vezetett be, úgymint: 
- a támogatás függetlenítése az előállított volumentől (egyes támogatások fix, egyösszegű 
támogatássá alakítása), 
- feltételesség, amely számos, a környezettel, közegészséggel, vagy az állatjóléttel 
kapcsolatos feltételtől tette függővé az egyösszegű kifizetéseket,  
- moduláció, amelynek köszönhetően a KAP első pilléréből (piaci politika és támogatások) a 
második pillérbe (vidékfejlesztés) lehet csoportosítani a támogatást, 
- pénzügyi fegyelmi mechanizmus (amely plafonértéket határoz meg a 2007 és 2013 közötti 
piactámogatási kiadások és közvetlen támogatások tekintetében). 
2008. november 20-án az EU mezőgazdasági miniszterei politikai egyetértésre jutottak a KAP 
felülvizsgálatát illetően. A megállapodás többek között megszünteti a kötelező 
területpihentetést; növeli a tejkvótákat, fokozatosan közeledve a 2015-ben sorra kerülő 
eltörlésük felé; valódi biztonsági hálót és fokozott modulációt vezet be a piaci beavatkozás 
helyett. 
 

KKBP: KÖZÖS KÜL-ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA 

A közös kül- és biztonságpolitikát (KKBP) az Európai Unió második pilléreként hozták létre, 
működését az 1992-ben Maastrichtban aláírt Európai Unióról szóló szerződés V. címe 
határozza meg. Számos lényeges változtatást vezetett be az 1999-ben hatályba lépő 
Amszterdami Szerződés, és a KKBP azóta is sok változáson ment keresztül. Megállapodás 
született arról, hogy a KKBP általános keretei között elindul az európai biztonság- és 
védelempolitika (EBVP). Az Európai Tanács 2001. december 14–15-én, Laekenben 
nyilatkozatot fogadott el a KKBP műveleti képességéről, hivatalosan elismerve, hogy az Unió 
képes bizonyos válságkezelési műveletek végrehajtására. 
Az Amszterdami Szerződés 21. cikke sürgeti az Elnökséget, hogy konzultáljon a Parlamenttel 
a KKBP főbb aspektusairól és alapvető választási lehetőségeiről. Az Európai Parlament 
kérdéseket intézhet a Tanácshoz, vagy javaslatokat tehet számára. 
Az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás értelmében a tagállamoknak évente tanácsi 
dokumentumot kell készíteniük a KKBP főbb aspektusairól és alapvető választási 
lehetőségeiről, kitérve az Európai Közösségek általános költségvetését érintő pénzügyi 
következményekre. A Parlament az éves jelentésében és a KKBP-ról szóló állásfoglalásában 
ad közvetlen választ a Tanácsnak. Ezt a politikai párbeszédet évente legalább öt alkalommal 
sorra kerülő együttes konzultációs ülések egészítik ki, amiről a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 43. cikke rendelkezik. 
Az intézményközi megállapodás 42. cikke a következőképpen határozta meg a KKBP 
kiadásainak költségvetési lebontását: 
- válságkezelő műveletek, konfliktusmegelőzés, -rendezés és stabilizáció, a biztonsági és 
békefolyamatok megfigyelése és végrehajtása, 
- a fegyverek elterjedésének megakadályozása és leszerelés, 
- sürgősségi intézkedések, 
- előkészítő és nyomon követő intézkedések, 
- uniós különmegbízottak. 
Külön plafonértéket határozott meg a KKBP-re (1 740 millió euró a 2007–2013 közötti 
időszakban), úgy, hogy a sürgősségi intézkedésekhez rendelt kiadások az erre az időszakra 
vonatkozó kiadások 20%-a alatt maradnak. 
 

ÚJ SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA (ENP) 

Az európai szomszédságpolitika (ENP) célja, hogy különleges kapcsolatokat alakítson ki 
azokkal a szomszédos kelet-európai, dél-mediterrán és dél-kaukázusi államokkal, amelyek 
esetében nincs kilátásban az Unióhoz való csatlakozás. 
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Az ENP a különböző szomszédos államokkal meglévő kapcsolatokra építve a demokrácia, a 
szabadság, a jólét, a biztonság és a stabilitás előmozdítását helyezi középpontba. A politika 
kétoldalú cselekvési terveken, partnerségi és együttműködési megállapodásokon (PCA) és az 
euro-mediterrán társulási megállapodásokon keresztül valósul meg. 
A szomszédos államok a 2007–2013-as időszakban főként az Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Támogatási Eszközön (ENPI) keresztül részesülnek pénzügyi és technikai 
támogatásban (ez az eszköz lépett a 2000-től 2006-ig működő TACIS és MEDIA programok 
helyébe, központi elemként azonban továbbra is megkülönböztetik az EU „keleti” és „déli” 
szomszédságát). 
A Parlamenttel a cselekvési programok elkészítésének semelyik szakaszában sem 
konzultálnak. Kiterjedt jogalkotási, költségvetési és ellenőrzési funkcióinak köszönhetően 
azonban a Parlament így is szerepet játszik a folyamatban. 
 
 
 

EURÓPAI IFJÚSÁGI PAKTUM 

Az Európai Ifjúsági Paktumot mint politikai eszközt a 2005. márciusi Európai Tanács fogadta 
el a lisszaboni stratégia részeként; célja, hogy Európa a világ legversenyképesebb 
tudásalapú gazdaságává váljon.  
Az Ifjúsági Paktum összehangoltabb és koherensebb megközelítést jelent az ifjúsággal 
kapcsolatos kérdések tekintetében; célja valamennyi fiatal oktatásban, foglalkoztatásban és a 
társadalomban való részvételének előmozdítása. Első alkalommal vált uniós szinten ennyire 
láthatóvá az ifjúságpolitika. 
 

GALIELO ÉS EIT (EURÓPAI TECHNOLÓGIAI INTÉZET) 

A Galileo egy polgári ellenőrzés alatt álló, globális helymeghatározó szolgáltatást nyújtó 
globális navigációs műholdrendszer létrehozására irányuló európai kezdeményezés. Amellett, 
hogy saját navigációs és helymeghatározó szolgáltatásokat nyújt, a Galileo interoperábilis 
lesz a másik két globális navigációs műholdrendszerrel, a GPS-szel és a GLONASS-szal. A 
teljesen kiépített Galileo rendszer 30 műholdból és az azokhoz kapcsolódó földi 
infrastruktúrából fog állni. 
A 2000-ben induló projektet három szakaszra bontották: az elsőt közpénzekből, a másodikat 
és a harmadikat (kiépítés és telepítés) magánkonzorciumon keresztül finanszírozzák. A 
projekt a magánszférával folytatott koncessziós tárgyalások sikertelensége következtében 
2007 elején majdnem megbukott. 
A projekt megmentése érdekében az EP és a Tanács 2007 novemberében úgy határozott, 
hogy a telepítést teljes mértékben uniós forrásokból finanszírozza 3,4 milliárd euró értékben; 
a hiány 2,4 milliárd eurót tett ki. Az EU Galileo műholdas rádiós navigációs rendszerének 
2013-ra meg kell kezdenie a működést. A kompromisszum értelmében a működtetésre 
vonatkozóan a köz- és a magánszféra közötti partnerséggel kapcsolatos döntést 2013 utánra 
halasztották.  
Az EIT küldetése az, hogy magas szinten integrált tudományos és innovációs társulásokon 
(KIC) keresztül fokozza és kihasználja a felsőoktatásban, kutatásban, üzleti életben és 
vállalkozásokban az EU-n belül és a világon jelen lévő szereplők innovációs képességét. 
A többéves pénzügyi keret 2013-ig összességében 3,7 milliárd eurót irányoz elő a Galileóra 
és az Európai Technológiai Intézetre (EIT). Az EIT-t teljes mértékben a Közösség 
finanszírozza. 
 

LISSZABONI ÉS GÖTEBORGI STRATÉGIÁK 

A lisszaboni stratégiát a 2000. májusi Európai Tanács indította el. Célja, hogy az Európai 
Uniót 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává 
tegye, amely több és jobb munkahely és nagyobb társadalmi kohézió révén képes a 
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fenntartható gazdasági fejlődésre. A 2001. júniusi göteborgi csúcstalálkozón utolsó 
célkitűzésként az előbbieket a fenntartható környezet kialakításának céljával egészítették ki. 
A lisszaboni stratégia három pillére: 
- gazdasági pillér, amely előkészíti a versenyképes, tudásalapú gazdasággá történő 
átalakulást  
- szociális pillér, az európai társadalmi modell modernizálása céljából humánerőforrás-
befektetéseken és a társadalmi kirekesztés elleni harcon keresztül, és 
- környezeti pillér, a göteborgi Európai Tanács által tett kiegészítésnek megfelelően. 
Meghatározásra kerültek a célkitűzések. Mivel a tevékenységek majdnem kizárólag a 
tagállamok illetőségi körébe tartoznak, nemzeti tevékenységi programokkal működő nyílt 
koordinációs módszert (OMC) vezettek be. 
A 2005-ös félidős felülvizsgálat csekély eredményről számolt be. A lisszaboni stratégiát 
újból elindították és a hangsúlyt az erőteljesebb, tartós növekedés elérésére, valamint több és 
jobb munkahely megteremtésére helyezték át, emellett a növekedésre és a foglalkoztatásra 
vonatkozó integrált iránymutatásokon keresztül egyszerűsítették a koordinációs eljárást.  
 

A 2007–2013-AS IDŐSZAKRA SZÓLÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET 
(MFF)  

 Lásd a 2. részt: A pénzügyi terv technikai kiigazítása, a rugalmasságot növelő fejezetek 
és eszközök, pl. rugalmassági eszköz, Szolidaritási Alap, sürgősségi tartalék   
 
 
 

ÉSZAK-ÍRORSZÁGOT ÉRINTŐ PEACE II. PROGRAM 

A PEACE II program célja az észak-ír békefolyamat konszolidálása a strukturális alapok 
(2000–2006-os időszak) 1. célkitűzése szerinti finanszírozás biztosításával, amely az 
elmaradott (azaz az uniós átlag 75%-ánál alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező) 
régiók fejlődésének és szerkezetátalakításának előmozdítását szolgálja. 

Elődjéhez, a PEACE I. programhoz (1995–99) hasonlóan a program célja egy békés, stabil 
társadalom létrejöttének ösztönzése, valamint a megbékélés előmozdítása a régióban. 
 

KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 

A költségvetési rendelet 49. cikkének 6. pontja az alábbiak szerint határozza meg a kísérleti 
projekteket és az előkészítő intézkedéseket:  
- a kísérleti projektek kísérleti jellegű, valamely intézkedés végrehajthatóságát és 
hasznosságát vizsgáló projektek. A vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok legfeljebb 
két egymást követő költségvetési évben szerepeltethetők a költségvetésben;  
- az előkészítő intézkedések a Szerződések alkalmazása terén a jövőben elfogadandó 
intézkedésekre vonatkozó javaslatok előkészítését célozzák. A vonatkozó 
kötelezettségvállalási előirányzatok legfeljebb három egymást követő költségvetési évben 
szerepeltethetők a költségvetésben. 
A rendelet értelmében az EKT-hoz mellékelni kell a létező projektek/intézkedések 
eredményeinek értékelését, és be kell mutatni a tervezett nyomon követést. 
Az intézményközi megállapodás előírásai szerint az EKT benyújtásakor a Bizottság 
figyelembe veszi: „új politikák bevezetésének lehetőségeit kísérleti projektek és/vagy új 
előkészítő intézkedések segítségével.” A kísérleti projektekre képzett előirányzatok teljes 
összegét a megállapodás minden költségvetési évben 40 millió euróra korlátozza; új 
előkészítő intézkedésre 50 millió eurót, valamennyi intézkedésre összesen 100 millió eurót 
lehet fordítani. 
 

FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK SZINTJE (RAL) 
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A RAL a „reste à liquider” francia kifejezés rövidítése, és olyan költségvetési előirányzatokra 
utal, amelyeket még nem használtak fel (költöttek el). Technikailag lekötött, de még ki nem 
fizetett előirányzatokról van szó. Főként többéves programok költségvetésének 
megtervezésére szolgáló előirányzatokból adódnak. A természetes RAL-okat meg kell 
különböztetni a rendellenes RAL-októl. 
 

A PÉNZFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA 

A pénzfelhasználás hatékonyságát (value for money) le lehet írni úgy, mint egy dolog, például 
termék vagy állami beavatkozás értéke és az arra költött pénz közötti kapcsolatot. 
Az EP esetében a pénzfelhasználás hatékonyságának elve a 2007-es költségvetési eljárás 
innovatív eleme volt, és a Parlament prioritásaival és intézményi előjogaival összhangban az 
uniós programok jobb értékelését, valamint a költségvetés végrehajtásának hatékonyabb 
ellenőrzését célozta. Az EP és a Bizottság közös nyilatkozatot fogadott el a költségvetés 
helyes végrehajtásáról, amely hangsúlyozza, hogy ezen eljárás általános célkitűzése, hogy 
hatékonyabb pénzfelhasználást biztosítsanak az európai polgárok számára, valamint hogy a 
pénzeszközök lehető legjobb elosztásával válaszoljanak az EU előtt álló kihívásokra. 
Kapcsolódik a tevékenységalapú igazgatáshoz (ABM) (lásd fentebb), amelynek integrált képet 
kellett adnia a különböző politikai területek teljesítményéről és költségeiről, beleértve mind a 
működési, mind az adminisztratív erőforrásokat. 
 
 
 
 
 
 


	TARTALOMJEGYZÉK
	1. RÉSZ
	FŐBB EREDMÉNYEKAZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE
	TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET (TPK)
	1. ELŐZMÉNYEK
	1.1. INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS ÉS TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET: ÚT EGY GÖRDÜLÉKENYEBB ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS FELÉ
	1.2. A PÉNZÜGYI KERETEK

	2. A JELENLEGI INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS ÉS TPK (2007–2013)
	2.1 KÉT ÉV TÁRGYALÁS
	2.2 AZ EURÓPAI PARLAMENT KÜLÖN BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKET HOZOTT LÉTRE A TÁRGYALÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

	3. EREDMÉNYEK AZ EP SZÁMÁRA ÉS TOVÁBBI LÉPÉSEK
	3.1 AZ EP EREDMÉNYEI
	3.2 TOVÁBBI LÉPÉSEK: FÉLIDŐS FELÜLVIZSGÁLAT

	SAJÁT FORRÁSOK
	1. ELŐZMÉNYEK
	1.1. A SAJÁT FORRÁSOK FOKOZATOS DIVERZIFIKÁLÁSA
	1.2. A KORREKCIÓS MECHANIZMUSOK
	1.3. A 2005. DECEMBERI EURÓPAI TANÁCSON ELFOGADOTT RÉSZLEGES VÁLTOZÁSOK

	2. AZ EURÓPAI PARLAMENT FELLÉPÉSE
	2.1 AZ EP KRITIZÁLTA A SAJÁT FORRÁSOK RENDSZERÉT
	2.2 A 2007. MÁRCIUS 29-I ÁLLÁSFOGLALÁS KÉTLÉPCSŐS MEGKÖZELÍTÉST JAVASOLT

	3. A LISSZABONI SZERZŐDÉS RATIFIKÁLÁSA SORÁN ELFOGADOTT INTÉZKEDÉSEK
	SZOROSABB KAPCSOLAT A KÖLTSÉGVETÉS ÉS A JOGALKOTÁS KÖZÖTT
	1. A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG ÉS AZ EP SZAKBIZOTTSÁGAI KÖZÖTTI KAPCSOLAT
	1.1. VÉLEMÉNYEK
	1.2. A BIZOTTSÁG SZEREPE VÁRATLAN ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZTEKOR, EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MÁS BIZOTTSÁGOKKAL
	1.2.1 Szolidaritási Alap és Globalizációs Alap
	1.2.2 Galileo és az Európai Gazdaságélénkítési Terv: Két példa a Költségvetési Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

	A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
	1. HÁTTÉR: A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2002-ES MÓDOSÍTÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI
	1.1 A költségvetési rendelet 2002-es módosítása volt az első alapos felülvizsgálat 1977 óta.
	1.2 Két fő módosítást fogadtak el 2002. június 25-én

	2. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2006-OS MÓDOSÍTÁSA ÉS AZ EP FŐBB EREDMÉNYEI
	2.1 A MENETREND ÉS AZ ELJÁRÁS
	2.2 A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2006-OS MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA
	2.3 AZ EP AKTÍV SZEREPET VÁLLALT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁBAN
	2.4 AZ EP EREDMÉNYEI A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2006-OS FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN

	KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK
	1. A KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS AZ ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA ÉS A HASZNÁLATUKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
	2. KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA
	3. KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA
	2. RÉSZ
	KÖLTSÉGVETÉSI MECHANIZMUSOK AZ ÉVES ÉS TÖBBÉVES ELJÁRÁSOK SORÁN
	MI A TÖBBÉVES KERET?
	A KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK
	A 2007–2013-AS IDŐSZAKRA SZÓLÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET
	A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ADATAI (A 2009-ES FELÜLVIZSGÁLAT UTÁN)
	ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS
	AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS GYAKORLATIAS ÜTEMTERVET KÖVET
	A KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS SZAKASZAI
	KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁST LEHET MEGSZAVAZNI A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA SORÁN
	AZ ÉVES ÜTEMTERV GYORS ÁTTEKINTÉSE
	A LISSZABONI SZERZŐDÉS HATÁSA

	3. RÉSZ
	A 2005–2009-ES ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK
	A 2005-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS
	A 2006-OS KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS
	A 2007-ES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS
	A 2008-AS KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS
	A 2009-ES KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS
	1. MELLÉKLET
	AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK ADATAI
	2. MELLÉKLET
	GLOSSZÁRIUM
	TEVÉKENYSÉGALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉS/TEVÉKENYSÉGALAPÚ IRÁNYÍTÁS (ABB/ABM)
	ÜGYNÖKSÉGEK
	ÉVES ÖSSZEFOGLALÓK
	A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA (KAP) REFORMJA
	KKBP: KÖZÖS KÜL-ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA
	ÚJ SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA (ENP)
	EURÓPAI IFJÚSÁGI PAKTUM
	GALIELO ÉS EIT (EURÓPAI TECHNOLÓGIAI INTÉZET)
	LISSZABONI ÉS GÖTEBORGI STRATÉGIÁK
	A 2007–2013-AS IDŐSZAKRA SZÓLÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET (MFF)
	ÉSZAK-ÍRORSZÁGOT ÉRINTŐ PEACE II. PROGRAM
	KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK
	FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK SZINTJE (RAL)
	A PÉNZFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA

