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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről 

szóló tanácsi álláspontról (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))  

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére, 

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 

2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra1, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 

25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, 

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 

december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre3, 

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás 

hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi 

megállapodásra4, 

- tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős 

értékeléséről/felülvizsgálatáról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 

bizottsági közleményre (COM(2016)0603),  

– tekintettel a költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról szóló, 2016. 

március 9-i állásfoglalására, III. szakasz – Bizottság5, 

– tekintettel az Európai Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és 

kiadásairól szóló, 2016. április 14-i állásfoglalására6, 

– tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetési 

tervezetére, amelyet a Bizottság 2016. július 18-án fogadott el (COM(2016)0300), 

– tekintettel a Tanács által 2016. szeptember 12-én elfogadott és a Parlamentnek 2016. 

szeptember 14-én megküldött, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 

általános költségvetésének tervezetéről szóló álláspontra (11900/2016 – C8 0373/2016), 

– tekintettel eljárási szabályzata 88. cikkére, 

                                                           
1 HL L 163., 2007.6.23., 17. o. 
2 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
3 HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 
4 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0080. 
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0132. 
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– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére 

(A8-0000/2016), 
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III. szakasz 

Általános áttekintés 

 

1. megjegyzi, hogy a 2017-es költségvetést a többéves pénzügyi keret félidős 

felülvizsgálatának szélesebb körű összefüggésében kell figyelembe venni; 

2. hangsúlyozza, hogy a 2017-es költségvetés parlamenti olvasata teljes mértékben tükrözi a 

fent említett, az általános iránymutatásokról szóló 2016. március 9-i és „A 2014–2020-as 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának 

előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően” című, 2016. 

július 6-i állásfoglalásában elsöprő többséggel elfogadott politikai prioritásokat;  

3 kiemeli, hogy az Uniónak jelenleg számos súlyos vészhelyzettel kell szembenéznie, és 

meggyőződése, hogy a lehető legsürgősebben és kiemelt prioritásként megfelelő 

pénzügyi forrásokat kell mozgósítani az uniós költségvetésben annak érdekében, hogy 

meg tudjunk felelni a politikai kihívásoknak, és hogy az Unió hatékonyan tudjon fellépni 

és reagálni tudjon ezekre a válsághelyzetekre; úgy véli, hogy szilárd politikai 

elkötelezettségre van szükség annak érdekében, hogy új előirányzatokat biztosítsunk 

2017-ben és a programozási időszak végéig e célra; 

4. emlékeztet arra, hogy bár a Parlament támogatta a Bizottságnak a migrációs és 

menekültügyi válság kezelésére hozott intézkedéseit, mindig is hangsúlyozta, hogy ez a 

kihívás nem élvez elsőbbséget az egyéb fontos uniós szakpolitikákkal szemben, például a 

munkahelyteremtés és a növekedés terén; megjegyzi, hogy a 3. fejezet felső határa közel 

sem elegendő ahhoz, hogy megfelelő finanszírozást lehessen biztosítani a migrációs és 

menekültügyi válság belső dimenziójára, valamint a prioritást élvező programokra, mint a 

kulturális programokra; 

5. megismétli azon álláspontját, hogy a migrációs és menekültügyi válság kezeléséhez 

szükséges kiegészítő forrásokat nem lehet a meglévő uniós külső fellépések – többek 

között a fejlesztési politika – kárára mozgósítani; megismétli, hogy a törökországi 

menekülteket támogató eszköz (FRT), a válságkezelő alapok, vagy bármely más eseti 

eszközök nem finanszírozhatók más meglévő eszközök csökkentése révén; megállapítja, 

hogy a 4. fejezet felső határa (Globális Európa) közel sem elegendő ahhoz, hogy 

fenntartható és hatékony választ adjon a jelenlegi külső kihívásokra, beleértve a 

migrációs és menekültügyi válságot; 

6. megismétli azon meggyőződését, hogy az uniós költségvetésnek módokat kell találnia új 

kezdeményezések finanszírozására úgy, hogy emiatt a meglévő uniós programok és 

szakpolitikák ne kerüljenek hátrányba, és csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a védelmi 

kutatással kapcsolatos előkészítő fellépésre fordított összeg, amely 80 millió EUR lesz a 

következő három évben, jelentősen lecsökken a jelenlegi többéves pénzügyi keretben; 

meggyőződése, hogy a már alulfinanszírozott uniós költségvetés miatt a közös biztonság- 

és védelempolitikával kapcsolatos műveletekre, adminisztratív költségekre, előkészítő 

intézkedésekre és kísérleti projektekre fordított további erőfeszítésekhez kiegészítő 

pénzügyi eszközökre van szükség a tagállamok részéről; úgy véli, hogy e tekintetben a 

tagállamoknak fel kellene használniuk a jelenlegi többéves pénzügyi keret félidős 

értékelését/felülvizsgálatát; 
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7. visszaállítja a Tanács által a Bizottság költségvetési tervezetében javasolt csökkentéseket; 

nem érti a javasolt csökkentések mögött húzódó okokat, és vitatja a Tanács azon 

kifejezett szándékát, hogy néhány fejezetben, mint például az 1a. alfejezetben 

(Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) és a 4. fejezetben (Globális 

Európa) újra mesterséges tartalékokat képezzen, különös tekintettel arra, hogy a 

tartalékok amúgy sem lennének elég nagyok a váratlan körülményekre vagy a válságokra 

való reagáláshoz; 

8. bejelenti, hogy – e sürgető igények kielégítő mértékű finanszírozása céljából és 

figyelembe véve a többéves pénzügyi keret nagyon szoros tartalékait 2017-ben – a 

Parlament a költségvetési tervezeten felüli megerősítéseket a rendelkezésre álló 

valamennyi tartalékkeret kimerítése és a rendkívüli tartalék megnövelt igénybevétele 

révén fogja finanszírozni, amit a 2016-os és 2017-es fennmaradó tartalékkeretből kell 

ellentételezni; 

9. visszaállítja az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközben és a Horizont 2020-ban az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) vonatkozásában javasolt valamennyi 

csökkentést, összesen 1 240 millió EUR kötelezettségvállalást, amely összeget új 

előirányzatok révén kell előteremteni a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata 

során; az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést további 1 500 millió EUR összegű 

kötelezettségvállalási előirányzattal növeli, hogy hatékony választ adjon a fiatalok 

munkanélküliségére, amelyet szintén a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata 

során biztosított további forrásokból kell finanszírozni; 

10. arra számít, hogy a Tanács is osztja majd ezt a megközelítést, és hogy az egyeztetés során 

könnyen megállapodásra tud majd jutni vele, lehetővé téve az Unió számára, hogy 

felnőjön a feladathoz, és hatékony választ adjon az előtte álló kihívásokra; 

11. a 2017. évi előirányzatok átfogó szintjét 161,8 milliárd EUR kötelezettségvállalási 

előirányzatban és 136,8 millió EUR kifizetési előirányzatban határozza meg; 

1a. alfejezet – Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 

12. megjegyzi, hogy az 1a. alfejezetet ebben az évben is súlyosan érintette a Tanács olvasata, 

a kötelezettségvállalások Tanács által javasolt összes csökkentésének 52%-a e fejezetet 

érinti; ezért megkérdőjelezi, hogy a Tanács a munkahelyteremtést és a növekedést tekinti 

két prioritása egyikének; 

13. határozottan ellenzi e csökkentéseket egy olyan fejezetben, amely az európai hozzáadott 

értéket szimbolizálja és az európai polgárok számára nagyobb növekedést és több 

munkahelyet hoz létre; következésképpen úgy határoz, hogy visszaállítja a Tanács által 

végrehajtott összes csökkentést; 

14. teljesítve a 2015. júniusban vállalt azon kötelezettséget, hogy minimálisra csökkenti az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) létrehozásának a Horizont 2020-ra és az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre gyakorolt költségvetési hatását az éves 

költségvetési eljárás során, úgy határoz, hogy teljesen visszaállítja a Horizont 2020 és az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz eredeti, ESBA előtti kereteit, amelyeket az ESBA 

garanciaalapjának feltöltése érdekében csökkentettek; ennek megfelelően kéri a 

költségvetési tervezetben szereplő szint felett 1,24 milliárd EUR kiegészítő 
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kötelezettségvállalási előirányzat rendelkezésre bocsátását a többéves pénzügyi keret 

felülvizsgálatának keretében; 

15. a foglalkoztatással és a növekedéssel kapcsolatos, továbbra is prioritásnak tekintett 

céljaival összhangban és az eddigi felvevőképesség alapos értékelését követően úgy 

határoz, hogy javasolja a COSME, a PROGRESS, a Marie Curie program, az Európai 

Kutatási Tanács, az EURES és az Erasmus+ programok előirányzatainak a költségvetési 

tervezetben szereplő szint fölé való emelését;    

16. ennek eredményeként a 1a. alfejezet kötelezettségvállalási előirányzatait 69,367 millió 

euróval a költségvetési tervezetben szereplő szint fölé emeli (kivéve ESBA, kísérleti 

projektek és előkészítő intézkedések); 

1b. alfejezet – Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

17. helyteleníti a kötelezettségvállalási előirányzatok 3 millió eurós, és – ami még ennél is 

fontosabb – a kifizetési előirányzatok 199 millió eurós, Tanács által javasolt csökkentését 

az 1b. alfejezet alatt, többek között a támogatásra vonatkozó sorokban; felhívja a 

Tanácsot annak kifejtésére, hogy ezek a csökkentések hogyan egyeztethetők össze azon 

célkitűzésével, miszerint biztosítani kell a szükséges előirányzatokat „annak érdekében, 

hogy az új programokat a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret negyedik évében 

zökkenőmentesen végre lehessen hajtani”; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok 

csökkentése meghaladja a Bizottság által a 2016-os uniós költségvetéshez képest javasolt 

már jelentős, 23,5%-os csökkentést; 

18. aggodalommal töltik el az esb-alapok végrehajtása terén tapasztalható jelentős 

késedelmek, amelyek valószínűleg súlyosan káros hatást gyakorolnak a helyi célok 

időben történő megvalósítására, de fennáll annak a kockázata is, hogy a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret második felében újabb kifizetetlen számlaállomány halmozódik 

fel; sürgeti az érintett tagállamokat, hogy haladéktalanul jelöljék ki a még hiányzó 

irányító hatóságokat és kezeljék a programok végrehajtásában tapasztalható késedelem 

valamennyi egyéb okát; tudomásul veszi a Bizottságnak az uniós források 

kedvezményezettjeit segítő további egyszerűsítésekre vonatkozó javaslatait, azonban 

ragaszkodik ahhoz az állásponthoz, hogy még mindig sok a tennivaló a tagállamok 

szintjén annak biztosítása érdekében, hogy a programok teljes lendülettel folyjanak;  

19. emlékeztet arra, hogy a 2014–2015-ös előreütemezés miatt a Bizottság 2017-re nem 

javasolt kötelezettségvállalási előirányzatokat az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

számára; úgy határoz, hogy az Európai Szociális Alapról szóló rendelettel1 összhangban, 

amely rendelkezik a tevékenységek folytatásának lehetőségéről, további 1500 millió EUR 

összegű kötelezettségvállalási előirányzatot és 500 millió EUR kifizetési előirányzatot 

bocsát az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés rendelkezésére, az ifjúsági 

munkanélküliség problémájának hatékony megoldása érdekében; megjegyzi, hogy a 

Parlament kéréseivel összhangban, ezen új előirányzatokat a jelenlegi többéves pénzügyi 

keretről szóló rendelet értelmében rendelkezésre álló valamennyi pénzügyi eszköz 

felhasználásával és a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata révén kell 

finanszírozni; sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt abból a 

                                                           

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Szociális Alapról 

és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o). 
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célból, hogy az európai fiatalok érdekében felgyorsítsák a kezdeményezés helyi 

megvalósítását; 

20. úgy határoz, hogy visszaállítja a költségvetési tervezet összegeit mind a 

kötelezettségvállalások, mind a kifizetések tekintetében a Tanács által csökkentett sorok 

esetében; az 1b. alfejezet esetében 1500 millió euróval a költségvetési tervezetben 

szereplő szint fölé növeli az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített 

kötelezettségvállalási előirányzatokat és 500 millió euróval a kifizetési előirányzatokat, 

valamint 4 millió euróval a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 

segítségnyújtási alapnak szánt kötelezettségvállalásokat és 2 millió euróval a 

kifizetéseket, így 1 486 798 635 euróval meghaladva a kötelezettségvállalási 

előirányzatok jelenlegi felső határát; 

21. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi fennálló kötelezettségvállalások legnagyobb része az 1b. 

alfejezet alá tartozik, ami gátolja az alapok kedvezményezettjei által már elköltött 

források visszatérítését; figyelmeztet arra, hogy az 1b. alfejezet alatt fennálló 

költségvetési kötelezettségvállalások magas szintje, amely 151 119 millió EUR volt 

2016. szeptember elején, veszélyeztetheti az új programok végrehajtását; 

2. fejezet – Fenntartható növekedés: természeti erőforrások 

22. megjegyzi, hogy a Tanács a 2. fejezetben 179,5 millió euróval csökkentette a 

kötelezettségvállalási előirányzatokat és 198 millió euróval a kifizetési előirányzatokat az 

igazgatási támogatás, az operatív technikai segítségnyújtás (mint például az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap és a LIFE program) és az Európai Mezőgazdasági 

Garanciaalap (EMGA) működési sorain, valamint a decentralizált ügynökségek sorain; 

megjegyzi, hogy a legnagyobb csökkentések a vidékfejlesztési kifizetéseket érintik; úgy 

véli, hogy továbbra is a módosító indítványnak kellene az EMGA-előirányzatok bármilyen 

megbízható újraértékelésének alapjául szolgálnia; ennek megfelelően visszaállítja a 

költségvetési tervezetben szereplő szintet; 

23. várja a szükséghelyzeti támogatási csomagra, és különösen a tejágazatra vonatkozó 

módosító indítvány benyújtását; úgy véli, hogy ez az intézkedés jelentősen hozzá fog 

járulni a piaci helyzet javulásához és az európai tejtermelőknek fizetett jobb árakban 

tükröződik majd, különösen a kvótarendszer megszűnését, és az orosz tilalom pénzügyi 

hatását követően; 

24. ezért a kötelezettségvállalási előirányzatokat 619,8 millió euróval, a kifizetési 

előirányzatokat pedig 611,3 millió euróval növeli (a kísérleti projektek és az előkészítő 

intézkedések kivételével), 19,4 millió eurós tartalékkeretet hagyva a 2. fejezetben a 

kötelezettségvállalások felső határa alatt; 

3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság 

25. hangsúlyozza, hogy a Parlament továbbra is menetrendje kiemelt témái közé sorolja a 

jelenlegi migrációs kihívást; üdvözli, hogy a Bizottság további 1,8 milliárd eurót javasol 

a migrációs válság kezelésére az Unióban, többet annál, mint ami eredetileg 2017-re elő 

volt irányozva; megjegyzi, hogy az eredetileg előirányzottól való jelentős eltérés a 

jelenlegi többéves pénzügyi keret teljes felülvizsgálatának szükségességét mutatja; 

csalódott amiatt, hogy a Bizottság nem használta ki az alkalmat a felső határok, 
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különösen a 3. fejezet felső határának ennek megfelelő kiigazítására; hangsúlyozza, hogy 

a Bizottság e megerősítés finanszírozását a rugalmassági eszköz (530 millió EUR 

összegben, ami teljes mértékben kimeríti az erre az évre rendelkezésre álló 

finanszírozást) és a rendkívüli tartalék (1 160 millió EUR összegű) igénybevétele révén 

javasolja; tekintettel a migrációval kapcsolatos kiadások példátlan mértékű 

finanszírozására (2017-ben összesen 5,2 milliárd EUR összegben) és a rugalmasság 

alkalmazására vonatkozó javaslatokra, nem kéri a migrációval kapcsolatos szakpolitikák 

további megerősítését; ugyanakkor ellenezni fog minden arra irányuló kísérletet, hogy 

csökkentsék az uniós fellépések finanszírozását ezen a területen; 

26. megismétli, hogy a költségvetési rugalmasságnak megvannak a korlátai, és csak rövid 

távú megoldás lehet; szilárd meggyőződése, hogy az egész kontinenst érintő és a 

mérséklődés jeleit nem mutató válságra adott előretekintő és bátor válasz a 3. fejezet 

felső határának felfelé történő kiigazítása; kitart amellett, hogy az ilyen kiigazítás 

elengedhetetlen és sürgős, és csalódott amiatt, hogy a Bizottság kihagyta azt a 

lehetőséget, hogy ezt a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során javasolja;  

27. megjegyzi, hogy 2016. március 15-én elfogadásra került az Unión belüli szükséghelyzeti 

támogatás új eszköze – 700 millió eurós indikatív keretösszeggel az elkövetkező három 

évre (2016–2018) –, és máris azonnali gyakorlati eredményekhez vezetett rendkívüli 

szükséghelyzeti támogatási intézkedések formájában a tagállamokba nagy számban 

érkező menekültek és migránsok humanitárius szükségleteire adott válaszként; azonban 

megismétli azt az álláspontját, hogy a jövőben fenntarthatóbb jogi és költségvetési keretet 

kell kialakítani annak érdekében, hogy mozgósítani lehessen a humanitárius 

segítségnyújtást az Unión belül; ragaszkodik a Bizottsággal ezen eszköz jelenlegi és 

jövőbeli működéséről és finanszírozásáról folytatott, az információk teljes átláthatóságán 

és a hatásvizsgálati jelentéseken alapuló rendszeres párbeszédhez; 

28. üdvözli a Bizottságnak a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata részeként tett 

azon javaslatát, hogy egy új, visszavont előirányzatokból finanszírozandó európai uniós 

válságtartalékot hozzanak létre a válsághelyzetekre – például a jelenlegi migrációs és 

menekültügyi válságra, valamint a súlyos humanitárius vagy biztonsági 

következményekkel járó események szélesebb sorozatára – való gyors reagálás kiegészítő 

eszközeként; 

29. a több tagállamban megnövekedett mértékű fenyegetettségre, valamint a migrációkezelés 

és a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem ezzel párhuzamos kihívásaira 

való tekintettel további személyzet finanszírozását kéri az Europol számára; 

30. elítéli a Tanács által a kultúra, a média, a polgárság, az alapvető jogok és a 

közegészségügy területén számos program vonatkozásában a kötelezettségvállalási 

előirányzatokra javasolt, összesen 24,3 millió eurós csökkentéseket; úgy véli, hogy a 

Tanács negatív jelzést küld azzal, hogy a menekültügyi és migrációs válság 

finanszírozására a kulturális programok megnyirbálásával szabadít fel forrásokat; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy számos ilyen csökkentés önkényesnek tűnik és figyelmen 

kívül hagyja a kiváló végrehajtási arányokat; véleménye szerint még a kismértékű 

csökkentések is veszélyeztethetik a program eredményeinek elérését és az uniós 

intézkedések zökkenőmentes végrehajtását; ezért visszaállítja az előirányzatok 

költségvetési tervezetben szereplő szintjét; 
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31. kitart amellett, hogy meg kell erősíteni a már hosszú ideje alulfinanszírozott „Kreatív 

Európa” és „Európa a polgárokért” programokhoz tartozó számos fellépés 

finanszírozását; határozottan úgy véli, hogy ezek a programok még aktuálisabbak, mint 

valaha, mind a kulturális és kreatív ágazatok munkahelyteremtéshez és növekedéshez 

való hozzájárulásának fokozása, mind a polgárok uniós döntéshozatalban és 

végrehajtásban való aktív részvételének ösztönzése tekintetében; nem érti, hogy a Tanács 

mivel tudja indokolni a kkv-k számára nyújtott finanszírozás csökkentését a kulturális és 

kreatív ágazatokban, amikor a kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze – amelynek 

finanszírozását már korábban átütemezték – még csak 2016 júniusában indult, és 

kitűnően illusztrálja egy jelentős piaci hiányosság innovatív megoldását azáltal, hogy 

kapacitást épít és védelmet nyújt a hitelezési kockázattal szemben a pénzügyi közvetítők 

építési kölcsöneihez a kulturális és kreatív ágazatokban; 

32. üdvözli költségvetési sor létrehozását egy uniós felkutatási és mentési alap számára, 

amely a tagállamok által végzett és uniós szinten koordinált felkutatási és mentési 

tevékenységeket hivatott fedezni, különösen a földközi-tengeri térségben; azon a 

véleményen van, hogy egy külön alap létrehozása megfelelőbb megoldást jelent, mint a 

Frontex vagy az újonnan létrehozott Európai Határ- és Parti Őrség költségvetésének 

folyamatos növelése;  

33. megjegyzi, hogy a parlamenti olvasat (a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések 

kivételével) a 3. fejezet felső határát 71,28 millió EUR kötelezettségvállalási 

előirányzattal haladja meg, míg a kifizetési előirányzatokat 1 857,7 millió euróval növeli; 

figyelembe véve, hogy már a költségvetési tervezetben sem szerepel tartalékkeret, 

javasolja e megerősítések felső határon belüli finanszírozását, ugyanakkor a rendkívüli 

tartalék igénybevételét számos, migrációval kapcsolatos alapvető kiadási tétel számára; 

4. fejezet – Globális Európa 

34. megjegyzi, hogy a folyamatban lévő menekültügyi válság fényében az Unió külső 

fellépése egyre több finanszírozást igényel, ami jelentősen meghaladja a 4. fejezet 

jelenlegi keretét; ezért hangsúlyozza, hogy a 4. fejezet felső határa közel sem elegendő 

ahhoz, hogy megfelelő finanszírozást lehessen biztosítani a migrációs és menekültügyi 

válság külső dimenziójára; csalódott amiatt, hogy a Bizottság nem használta ki az 

alkalmat a felső határok, különösen a 4. fejezet felső határának kiigazítására; sajnálja, 

hogy az új kezdeményezések, mint például az FRT támogatására a Bizottság úgy döntött, 

hogy költségvetési tervezetében csökkenti egyéb programok, mint például a Fejlesztési 

Együttműködési Eszköz (DCI) és a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz 

(IcSP) finanszírozását, ami szembe megy azzal az alapelvvel, hogy a humanitárius 

szükséghelyzetet a fejlesztési folyamatokkal párhuzamosan kell kezelni; továbbá sajnálja 

azt is, hogy az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) humanitárius segélyekre 

és a földközi-tengeri térség támogatására szolgáló ágára szánt előirányzatok jóval 

alulmúlják a 2016-os költségvetésben jóváhagyott összegeket annak ellenére, hogy 

nyilvánvalóan kapcsolódnak a nagyszámú külső kihívás kezeléséhez; végül helyteleníti a 

Tanács által végrehajtott felelőtlen csökkentéseket, különösen a DCI-vel és a 

támogatások kiadási soraival kapcsolatban; 

35. ezért úgy határoz, hogy a Tanács által végrehajtott minden csökkentést visszaállít a 4. 

fejezetben; úgy határoz, hogy visszaállítja a 2016-os szintre az ENI földközi-tengeri 
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térségre és humanitárius segélyekre szánt sorait; továbbá úgy határoz, hogy enyhíti a 

Bizottság által a DCI-nél és az IcSP-nél végrehajtott csökkentéseket; alapvetően 

fontosnak tartja, hogy az Unió továbbra is kulcsfontosságú szerepet vállaljon a közel-

keleti békefolyamat, a Palesztin Hatóság és az UNRWA támogatásában, és fenntartsa az 

ahhoz nyújtott pénzügyi segítség szintjét; hangsúlyozza a demokrácia és az emberi jogok 

európai eszközének jelentőségét; 

36. teljes körű támogatásáról biztosítja az FRT-t, és azt javasolja, hogy jó végrehajtási 

arányai és a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló jelentős tartalékok miatt a 2017-

re tervezett uniós költségvetési hozzájárulás egy részét ütemezzék előre 2016-ra; ezért 

egy 2016. évi költségvetés-módosítás révén az IPA II 400 millió euróval való 

megerősítését, valamint a rendkívüli tartalék ennek megfelelő igénybevételét kéri; 

ugyanekkora összeget tartalékba helyez a 2017-es költségvetésben, amíg nem születik 

átfogó megállapodás az FRT alternatív finanszírozásáról, amely enyhítené a külső 

finanszírozási eszközökre nehezedő, korábban soha nem látott nyomást; 

37. aggodalommal jegyzi meg, hogy időszerű jellegük és jelentős méretük ellenére az uniós 

válságkezelő alapok és az FRT gyakorlatilag láthatatlan az uniós költségvetésben; kéri 

oly módon való bevonásukat, amely átláthatóbb és jobban tiszteletben tartja az uniós 

költségvetés egységességének elvét és a költségvetési hatóság előjogait, és új 

költségvetési sorokat hoz létre ebből a célból; továbbá kéri a Bizottságot, hogy mutasson 

be bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi eszközök válságkezelő alapok 

keretében történő felhasználása nem eredményezi az előirányzatok eltérését az eredeti 

jogalapjukban szereplő célkitűzésektől; megjegyzi, hogy a nemzeti hozzájárulások uniós 

költségvetésen felüli bevonásának célja eddig közismerten elhanyagolásra került; ebben a 

tekintetben kiemeli, hogy a válságkezelő alapokhoz való uniós költségvetési 

hozzájárulásra irányuló jövőbeli felhívások esetében a Parlament csak akkor fogja 

jóváhagyni azokat, ha a tagállamok is hozzájárulnak hasonló összeggel; 

38. várja a Bizottság költségvetési javaslatait az új migrációs partnerségi keret és a külső 

beruházási terv finanszírozására; kedvező megközelítést vár el azzal kapcsolatban, hogy 

nagyobb rugalmasságot kapjon új előirányzatokkal való ellátásuk, de figyelmeztet arra, 

hogy el kell kerülni a Parlament módosításainak aláásását;  

39. ennek eredményeképpen növeli a 4. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatait a 

költségvetési tervezethez képest 497,9 millió euróval, míg a kifizetési előirányzatokat 

495,1 millió euróval (a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések kivételével, 

valamint az EU különleges képviselői előirányzatának az EKSZ költségvetésébe való 

átcsoportosításával együtt); 

5. fejezet – Igazgatás; Egyéb fejezetek – igazgatási és kutatástámogatási költségek  

40. úgy ítéli meg, hogy a Tanács csökkentései indokolatlanok és károsak, és helyreállítja a 

költségvetési tervezetet a Bizottság minden igazgatási kiadása tekintetében, beleértve az 

1–4. fejezetben található igazgatási és kutatási támogatási kiadásokat; 

41. a közelmúltban napvilágra került információk fényében és az uniós polgárok bizalmának 

és az uniós intézmények hitelességének visszanyerése érdekében úgy határoz, hogy a volt 

képviselők ideiglenes juttatásaira szolgáló előirányzatok 20%-át tartalékba helyezi, amíg 

a Bizottság nem hajt végre szigorúbb magatartási kódexet a biztosok 
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összeférhetetlenségének és a forgóajtó-jelenségnek a megakadályozására; 

Ügynökségek 

42. általános szabályként támogatja a Bizottságnak az ügynökségek költségvetési igényeire 

vonatkozó becslését; megjegyzi, hogy a Bizottság már jelentősen csökkentette eredeti 

kéréseit a legtöbb ügynökség tekintetében; ezért úgy véli, hogy a Tanács által javasolt 

bármely további csökkentés veszélyeztetné az ügynökségek megfelelő működését, és 

nem tenné lehetővé számukra a rájuk ruházott feladatok ellátását; 

43. a jelenlegi biztonsági kihívásokkal összefüggésben és az összehangolt európai válasz 

szükségességének figyelembevételével úgy határoz, hogy az átfogó biztonsági csomagon 

belül növeli az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) és 

az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége számára elkülönített 

előirányzatokat; 

44. az Európa déli szomszédságában tapasztalható romló humanitárius helyzetre és a 

menedékkérők megnövekedett számára való tekintettel továbbá úgy határoz, hogy növeli 

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal költségvetési előirányzatait; 

45. ismételten helyteleníti a Bizottság és a Tanács ügynökségek személyzetével kapcsolatos 

megközelítését, ezért számos létszámtervet módosít; ismételten hangsúlyozza, hogy 

minden ügynökség álláshelyeinek számát az intézményközi megállapodásnak 

megfelelően 5 év alatt 5%-kal csökkenteni kell, de az új politikai fejlemények és a 2013 

óta hatályban lévő új jogszabályok miatti kiegészítő feladatok ellátásához szükséges 

álláshelyekhez kiegészítő forrásoknak kell kapcsolódniuk, és azokat az intézményközi 

megállapodásban foglalt létszámcsökkentési célon kívül kell figyelembe venni; ezért 

ismét hangsúlyozza, hogy nem ért egyet az ügynökségek közötti átcsoportosítási keret 

koncepciójával, de megerősíti, hogy készen áll arra, hogy álláshelyeket szabadítson fel a 

hatékonyság javításával az ügynökségek közötti fokozottabb igazgatási együttműködés, 

vagy akár összeolvadások, valamint egyes feladatköröknek a Bizottsággal vagy egy 

másik ügynökséggel való összevonása révén; 

46. hangsúlyozza, hogy jelentős működési és személyzeti megtakarításokat lehetne elérni, ha 

a több helyszínen működő ügynökségek (ENISA, eu-LISA, ERA) csak egy székhellyel 

működnének; véleménye szerint az említett ügynökségek működési szükségletei lehetővé 

tesznek egy ilyen változtatást; hangsúlyozza, hogy az Európai Bankhatóság (EBH) 

Londonból való elköltöztetése és a másik két felügyeleti hatóság közül legalább az 

egyikkel való összeolvasztása a két ügynökség költségeinél jelentős megtakarításokhoz 

vezethetne; felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot e témában; 

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések 

47. a benyújtott kísérleti projektek és előkészítő intézkedések körültekintő elemzése után, 

amely a jelenlegi projektek sikerarányának vizsgálatán és a meglévő jogalapok által már 

fedezett kezdeményezések kizárásán alapult, valamint a projektek végrehajtásáról a 

Bizottság által készített értékelések teljes körű figyelembevételével úgy határoz, hogy 

megegyezésen alapuló csomagot fogad el, amely korlátozott számú kísérleti projektet és 

előkészítő intézkedést tartalmaz, tekintettel a rendelkezésre álló korlátozott 

tartalékkeretekre is; 
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Speciális eszközök 

48. emlékeztet a sürgősségisegély-tartalék a tekintetben betöltött fontos szerepére, hogy 

haladéktalanul reagálni lehessen a harmadik országok részéről jelentkező, előre nem 

látható eseményekhez kapcsolódó konkrét segélyszükségletekre, továbbá azon korábbi 

kérésére, hogy a tartalék pénzügyi keretét a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának 

részeként jelentősen növeljék; megjegyzi, hogy 2016-os nagyon gyors felhasználása, ami 

valószínűleg az összes átviteli lehetőség felhasználását is jelenti, annak jelzése, hogy e 

speciális eszköz egyáltalán nem lesz elegendő minden további 2017-es igény kezelésére; 

ezért évi 1 milliárd euróra növeli előirányzatait, és elvárja a többéves pénzügyi keretről 

szóló rendelet megfelelő kiigazítását; 

49. visszaállítja a költségvetési tervezetet az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap és 

az Európai Unió Szolidaritási Alapja tartalékai tekintetében, hogy könnyítse e speciális 

eszközök igénybevételét; 

Kifizetések 

50. aggodalmának ad hangot a kifizetési előirányzatoknak a 2017-es költségvetési 

tervezetben a 2016-os költségvetéshez képest tapasztalható jelentős csökkenése miatt; 

megjegyzi, hogy ez olyan végrehajtási késedelmeket okoz, amelyek nemcsak aggasztóak 

az uniós politikák végrehajtása szempontjából, hanem a kifizetetlen számlák 

felhalmozódásának kockázatát is magukban hordozzák a jelenlegi programozási időszak 

végén, kivéve, ha a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának részeként kielégítő 

megállapodás születik; továbbá sajnálja, hogy a Tanács csökkentette a kifizetéseket annak 

ellenére, hogy jelentős mozgástér áll rendelkezésre a felső határok alatt; 

51. úgy határoz, hogy a Tanács által csökkentett minden soron visszaállítja a költségvetési 

tervezetet a kifizetési előirányzatok tekintetében, és megerősíti a kifizetési 

előirányzatokat minden olyan soron, amelyeken módosultak a kötelezettségvállalási 

előirányzatok;  

Egyéb szakaszok 

I. szakasz – Európai Parlament 

52. változatlan szinten, azaz 1 900 873 000 eurón tartja a 2017-es költségvetés 2016. április 

14-i plenáris ülésen elfogadott teljes összegét; bevezeti azokat a költségvetési 

szempontból semleges technikai kiigazításokat a költségvetésbe, amelyek legutóbbi 

határozatait tükrözik, és felszabadítja a tartalékot a képviselők, egyéb személyek és 

ingóságok szállításának költségvetési során; 

53. jóváhagyja a létszámterv változását és az ahhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat 

a képviselőcsoportok többletigényeinek kielégítése érdekében; ezeket a növeléseket teljes 

mértékben ellensúlyozza a rendkívüli tartalékalap és az épületek berendezésére szolgáló 

költségvetési sor előirányzatainak csökkentésével; 

54. emlékeztet azon politikai döntésére, hogy a képviselőcsoportokat mentesíti az 5%-os 
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létszámcsökkentési cél alól, ahogy azt a 2014.1, 2015.2 és 2016.3 évi költségvetésről szóló 

állásfoglalásaiban hangsúlyozta;  

55. az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről a Tanáccsal 

2015. november 14-én elért megállapodásnak megfelelően főtitkársága4 létszámtervét 

2017-ben 60 álláshellyel csökkenti (1%-os létszámcsökkentési cél); emlékeztet arra, hogy 

ezen intézkedés költségvetési hatása a költségvetési javaslatban már figyelembevételre 

került; 

56. további 20 álláshellyel csökkenti létszámtervét az álláshelyek Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával kötött együttműködési megállapodásban 

tervezett átcsoportosítása befejeződésének tükrözésére; hangsúlyozza, hogy mivel ezek az 

álláshelyek nem szerepeltek a költségvetésben, a Parlament oldalán nem kell csökkenteni 

az előirányzatokat; 

57. sürgeti a főtitkárt, hogy javasoljon részletes tervet a háttérirodai funkciók és 

szolgáltatások teljes mértékű megosztására a Parlament, a Régiók Bizottsága és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság között; 

58. 2017-es létszámtervében fenntartja a 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetben 

az intézmények biztonságának megerősítésére kért 35 új álláshelyet; ezen álláshelyek 

tekintetében nem kell érvényesíteni az 5%-os létszámcsökkentési célt, mivel a Parlament 

új tevékenységének felelnek meg; 

59. megismétli, hogy az 5%-os létszámcsökkentési cél megvalósítása nem veszélyeztetheti az 

intézmény megfelelő működését és azt, hogy a Parlament gyakorolhassa alapvető 

hatásköreit, valamint nem ronthatja a jogalkotás minőségét és a képviselők, illetve a 

személyzet munkakörülményeit;  

60. emlékeztet arra, hogy az igazgatás vállalta egy közép- és hosszú távú költségvetési terv 

elkészítését, ideértve a beruházások egyértelmű megkülönböztetését az intézmény 

működése kapcsán felmerülő működési költségektől, beleértve a jogszabályi 

kötelezettségeket is; ezért elvárja, hogy a 2018-as előzetes költségvetési javaslattervezet 

ugyanebben a formátumban kerüljön előterjesztésre; 

61. tekintettel a Google és hasonló vállalatok által a Parlament fordítási szolgálata révén, a 

Google Translate és hasonló fordítási szolgáltatások fellendítése tekintetében szerzett 

jelentős előnyökre, felhívja főtitkárát, hogy tárgyaljon a Google-lal és hasonló 

vállalatokkal az EP költségvetéséhez való megfelelő hozzájárulásról; 

IV. szakasz – Bíróság 

62. sajnálja, hogy a Tanács az átalányalapú csökkentési arányt 2,5%-ról 3,8%-ra emeli, ami 

3,4 millió eurós csökkentést jelent, és ellentmondásban áll az álláshelyek Bíróságnál 

                                                           
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0437. 
2 Elfogadott szöveg, P8_TA(2014)0036. 
3 Elfogadott szöveg, P8_TA(2015)0376. 
4 Mivel politikai döntés született arról, hogy a képviselőcsoportokat nem veszik figyelembe ennél a számításnál, 

a csökkentés a Főtitkárság létszámtervére vonatkozik.  
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tapasztalható rendkívül magas betöltési arányával (2015 végén 98%); ezért az 

átalányalapú csökkentési arányt visszaigazítja a költségvetési tervezet szintjéhez, hogy 

lehetővé tegye a Bíróság számára küldetése teljesítését a bírósági ügyek számának 

folyamatos növekedésére való tekintettel;    

63. továbbá úgy határoz, hogy visszaállítja a költségvetési tervezetet a Tanács által a Bíróság 

költségvetésének I. és II. címében csökkentett hat költségvetési tétel tekintetében, mert 

ezek a csökkentések különösen jelentős hatással járnának a Bíróság elsődleges céljaira 

nézve a nyelvi és biztonsági területeken;  

64. elégedetlenségét fejezi ki a Tanács 2017-es költségvetési tervezetről szóló tanácsi 

álláspontban szereplő egyoldalú nyilatkozatával és az ahhoz csatolt, az 5%-os 

létszámcsökkentésről szóló melléklettel kapcsolatban, mely szerint a Bíróságnak még 

mindig 19 álláshellyel csökkentenie kell létszámtervét; hangsúlyozza, hogy ez a 19 

álláshely megfelel a Parlament és a Tanács által a 2015-ös és 2016-os költségvetési 

eljárás során a többletigények kezelésére biztosított 12, illetve 7 álláshelynek, és ezért 

ragaszkodik ahhoz, hogy a 19 álláshelyet ne adják vissza, mivel a Bíróság már 

megfelelően teljesítette az 5%-os létszámcsökkentési követelményt azzal, hogy a 2013 és 

2017 közötti időszakban 98 álláshelyet törölt;  

V. szakasz – Számvevőszék 

65. visszaállítja az átalányalapú csökkentési arányt a kezdeti 2,6%-os szintre annak 

érdekében, hogy a Számvevőszék kielégíthesse a létszámtervvel kapcsolatos igényeit;  

66. visszaállít a Tanács által csökkentett további öt költségvetési tételt, hogy a Számvevőszék 

végre tudja hajtani munkaprogramját és ki tudja adni a tervezett ellenőrzési jelentéseket; 

67. részben visszaállítja a költségvetési tervezetet három költségvetési tétel vonatkozásában a 

maga a Számvevőszék által azonosított megtakarítási javaslatokkal összhangban;  

VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

68. visszaállítja az átalányalapú csökkentési arányt a kezdeti 4,5%-os szintre annak 

érdekében, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kielégíthesse igényeit, és 

meg tudjon birkózni a Parlament és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 

valamint a Régiók Bizottsága között 2014. februárban kötött együttműködési 

megállapodással összefüggésben folytatódó létszámcsökkentéssel;  

69. visszaállítja a Bizottság által a költségvetési tervezetben a fent említett együttműködési 

megállapítással összhangban törölt 12 álláshelyet és a hozzájuk kapcsolódó 

előirányzatokat, így tükrözve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságtól a 

Parlamenthez átcsoportosított álláshelyek tényleges számát;  

70. továbbá úgy határoz, hogy kiigazítja a fordítási szolgáltatásokhoz fűződő kiegészítő 

szolgáltatásokkal kapcsolatos tételt a maga az intézmény által becsült szintre, így részben 

ellensúlyozva 36 álláshely átcsoportosítását az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságtól a Parlamenthez a fent említett együttműködési megállapodással 

összhangban; 



 

PE589.175v02-00 16/17 PR\1105462HU.docx 

HU 

VII. szakasz – Régiók Bizottsága 

71. visszaállítja a Bizottság által a költségvetési tervezetben a fent említett együttműködési 

megállapítással összhangban törölt nyolc álláshelyet és a hozzájuk kapcsolódó 

előirányzatokat, így tükrözve a Régiók Bizottságától a Parlamenthez átcsoportosított 

álláshelyek tényleges számát;  

72. továbbá visszaállítja a bizottság tagjainak irodai és informatikai költségeivel kapcsolatos, 

az Európai Bizottság által a költségvetési tervezetében csökkentett előirányzatokat a 

bizottság által becsült szintre, hogy megfelelő finanszírozást biztosítson a Régiók 

Bizottsága tagjainak irodai és informatikai költségeihez; 

73. sajnálja, hogy az Európai Bizottság költségvetési tervezetében csökkentette az „Épületek 

berendezése” költségvetési tételt, és úgy határoz, hogy visszaállítja a tételt a maga a 

bizottság által becsült szintre, hogy megfeleljen a megnövekedett biztonsági 

szükségleteknek, az épületeket jó állapotban és a jogi kötelezettségeknek megfelelően 

lehessen tartani és javítani lehessen az energiahatékonyságot;  

74. végül visszaállítja a képviselőcsoportok kommunikációs tevékenységeivel összefüggő 

előirányzatokat, amelyeket az Európai Bizottság csökkentett a költségvetési tervezetben, 

hogy megfelelő finanszírozást biztosítson a bizottság képviselőcsoportjainak 

kommunikációs tevékenységeihez;  

VIII. szakasz – Európai ombudsman 

75. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Tanács 195 000 euróval csökkentette az ombudsman 

költségvetési tervezetét; hangsúlyozza, hogy ez a csökkentés aránytalan terhet róna az 

ombudsman nagyon korlátozott költségvetésére és jelentős hatással járna az intézmény 

azon képességére, hogy hatékonyan kiszolgálja az uniós polgárokat; ezért visszaállít a 

Tanács által csökkentett minden költségvetési sort, hogy az ombudsman teljesíthesse 

megbízatását és kötelezettségvállalásait;   

IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos 

76. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Tanács 395 000 euróval csökkentette az európai 

adatvédelmi biztos költségvetési tervezetét; rámutat, hogy ez éles ellentétben áll az 

intézményre a Parlament és a Tanács által ruházott további feladatokkal, és 

veszélyeztetné az intézmény azon képességét, hogy hatékonyan szolgálja az uniós 

intézményeket; ezért visszaállít a Tanács által csökkentett minden költségvetési sort, 

hogy az európai adatvédelmi biztos teljesíthesse kötelességeit és kötelezettségvállalásait;   

X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat 

77. visszaállít a Tanács által csökkentett minden sort; 

78. továbbá úgy határoz, hogy a stratégiai kommunikációs kapacitással kapcsolatos 

költségvetési tételt hoz létre az Európai Tanács 2015. márciusi következtetéseivel 

összhangban, és ellátja az EKSZ-t a harmadik országoktól és nem állami szereplőktől 

érkező félretájékoztatással kapcsolatos kihívás kezeléséhez szükséges megfelelő 

személyzettel és eszközökkel;     
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79. üdvözli az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által az EKSZ személyzete 

tekintetében egyes álláshelyeknél a tagállami diplomaták és az uniós személyzet aránya 

vonatkozásában tapasztalható egyensúlyhiány kezelésére, valamint az EKSZ emberi 

erőforrásokra vonatkozó politikájának 2017 folyamán történő felülvizsgálatára tett írásos 

kötelezettségvállalást; felhívja az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy 

tájékoztassa a Parlamentet a megtett lépésekről legkésőbb 2017 tavaszán, a következő 

költségvetési eljárás megkezdése előtt;  

 

 

 

 

o 

o   o 

80. meggyőződése, hogy az uniós költségvetés hozzájárulhat nemcsak a jelenleg az Uniót 

érintő válságok következményeinek, hanem kiváltó okainak tényleges kezeléséhez is; úgy 

véli azonban, hogy az egész Uniót érintő váratlan eseményeket az erőforrások 

összevonásával és kiegészítő eszközök rendelkezésre bocsátásával kell inkább kezelni, 

semmint múltbeli kötelezettségvállalások megkérdőjelezésével, vagy a tisztán nemzeti 

megoldások illúziójához való visszatéréssel; ezért hangsúlyozza, hogy a rugalmassági 

intézkedések a közös és gyors válaszadás lehetővé tételére szolgálnak, és teljes 

mértékben ki kell használni azokat a többéves pénzügyi keret felső határai által képviselt 

szűk korlátok ellentételezésére; 

81. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az általános költségvetés 

tervezetéhez fűzött módosításokkal együtt a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi 

intézménynek és az érintett szerveknek, valamint a nemzeti parlamenteknek. 


