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Az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet: Az Európai 

Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) finanszírozása és a sürgősségisegély-

tartalék növelése  

Az Európai Parlament 2017. október 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2017-es 

pénzügyi évre vonatkozó, az Európai Fenntartható Fejlődési Alaphoz (EFFA) való 

finanszírozás nyújtására, valamint a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 

felülvizsgálatát követően a sürgősségisegély-tartalék összegének megemelésére irányuló 

5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról (12441/2017 

– C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD)) 

Az Európai Parlament 

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

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

– 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 rendeletre1 és 

különösen annak 41. cikkére, 

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

amelyet 2016. december 1-jén fogadtak el2, 

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

december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre3 (a továbbiakban: a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet), 

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

1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2017. június 20-i (EU, Euratom) 

2017/1123 tanácsi rendeletre4, 

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

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 

                                                 
1  HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
2  HL L 51., 2017.2.28. 
3  HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 
4  HL L 163., 2017.6.24., 1. o. 



 

 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 

megállapodásra1, 

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 

2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra2, 

– tekintettel a Bizottság által 2017. július 28-án elfogadott 5/2017. számú költségvetés-

módosítási tervezetre (COM(2017)0485), 

– tekintettel a Tanács által 2017. október 10-én elfogadott és az Európai Parlamentnek 

2017. október 11-én továbbított, az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről 

szóló álláspontra (12441/2017 – C8-0351/2017), 

– tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0301/2017), 

A. mivel az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy a vonatkozó 

jogalap elfogadását követően biztosítsa az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (a 

továbbiakban: EFFA) finanszírozását, valamint hogy megjelenítse a többéves pénzügyi 

keretről szóló rendelet félidős felülvizsgálatának eredményét a 2017. évi általános 

költségvetésben a sürgősségisegély-tartalék éves összegének 2011-es árakon 280 millió 

EUR-ról 300 millió EUR-ra történő emelése tekintetében; 

B. mivel az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet 275 millió EUR 

kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatot irányoz elő az EFFA finanszírozására, 

amelyet teljes egészében a Rugalmassági Eszköz keretében rendelkezésre álló összegek 

igénybevételével kell fedezni a 4. fejezet (Globális Európa) kötelezettségvállalási felső 

határa miatti mozgástér hiánya miatt; 

C. mivel az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet azt is előirányozza, hogy a 3. 

fejezetben (Biztonság és uniós polgárság) 275 millió EUR-val csökkenteni kell a 

kifizetési előirányzatokat a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapon belül a 

jogalapok késői elfogadásából és a programozás késedelméből fakadóan várható 

kihasználatlanság miatt; 

D. mivel az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet ezenfelül előirányozza a 

sürgősségisegély-tartalék kötelezettségvállalási előirányzatainak további (folyó árakon) 

22,8 millió EUR-val való megemelését is a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 

félidős felülvizsgálatával összhangban; 

E. mivel az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Rugalmassági Eszköznek 

az EFFA finanszírozása céljából a 4. fejezetben 275 millió EUR kötelezettségvállalási 

és kifizetési előirányzat erejéig történő igénybevételéről szóló határozatra irányuló 

javaslat (COM(2017)0480) kíséri; 

F. mivel a 2017. évi költségvetési eljárás során az Európai Parlament és a Tanács felkérte a 

Bizottságot, hogy amint a jogalapot elfogadják, költségvetés-módosításban kérje a 
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szükséges előirányzatokat az EFFA finanszírozásához, és vállalta a Bizottság által 

előterjesztett 2017. évi költségvetés-módosítási tervezet gyors kezelését; 

1. tudomásul veszi az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság 

által benyújtott formájában; 

2. üdvözli az (EU) 2017/1601 EFFA–rendelet1 kellő időben történő elfogadását és 

hatálybalépését, és felszólít annak sürgős végrehajtására, a jogalkotó által meghatározott 

szabályok és prioritások teljes körű tiszteletben tartása mellett, különös tekintettel az 

elszámoltathatósági rendelkezésekre; 

3. üdvözli azt a tényt, hogy a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata lehetővé teszi 

az EFFA finanszírozását a megnövelt Rugalmassági Eszközből, miközben a 

sürgősségisegély-tartalékot is növeli; 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamokban alacsony a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap végrehajtási aránya; emlékeztet arra, hogy 

egy költségvetési átcsoportosítás (DEC 18/2017) révén már 284 millió EUR-val 

csökkennek a kifizetési előirányzatok a 3. fejezetben (Biztonság és uniós polgárság), 

mivel a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot és a Belső Biztonsági Alapot 

másik fejezetben használják fel megerősítési forrásként; felkéri a tagállamokat, hogy 

tartsák tiszteletben politikai megállapodásaikat, és saját hatáskörükben tegyenek meg 

mindent annak érdekében, hogy kiemeljék a szóban forgó uniós prioritás jelentőségét; 

5. jóváhagyja az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi 

álláspontot; 

6. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 5/2017. számú költségvetés-módosítást 

véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

 

                                                 
1  HL L 249., 2017.9.27., 1. o. 


