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6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és 
kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése (saját források) 
Az Európai Parlament 2018. december 12-i állásfoglalása az Európai Unió 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó, 6/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló 
tanácsi álláspontról: a kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a 
kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának 
megfelelően (saját források) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(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 Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre2 és különösen annak 44. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére3, 
amelyet 2017. november 30-án fogadtak el véglegesen,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre4,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
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fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
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 2018. október 12-én elfogadott, 6/2018. számú költségvetés-
módosítási tervezetre (COM(2018)0704),

– tekintettel a Tanács által 2018. november 26-án elfogadott, és a Parlamentnek 
ugyanazon a napon továbbított, a 6/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről 
szóló álláspontra (13961/2018 – C8-0488/2018),

– tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0399/2018),

A. mivel a 6/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a költségvetés kiadási és 
bevételi oldalának naprakésszé tétele a legutóbbi fejlemények figyelembevétele 
céljából;

B. mivel a 6/2018 sz. költségvetés-módosítási tervezet a kiadási oldalon a költségvetési 
sorok kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait 48,7 millió EUR-val, illetve 44,7 
millió EUR-val csökkenti a „Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért” 
című 1a fejezetben, illetve a „Fenntartható növekedés – természeti erőforrások” című 2. 
fejezetben;

C. mivel a 6/2018 sz. költségvetés-módosítási tervezet a bevételi oldalon a tradicionális 
saját forrásokra (vagyis a vámokra és a cukorilletékekre), valamint a hozzáadottérték-
adón (héa) és a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló saját források alapjára 
vonatkozó előrejelzések felülvizsgálatára, továbbá a megfelelő brit korrekciók és azok 
finanszírozásának költségvetésbe állítására vonatkozik, amelyek mindegyike érinti a 
tagállamok uniós költségvetésbe befizetett sajátforrás-hozzájárulásainak megoszlását;

1. üdvözli, hogy a 2014–2020-as programok végrehajtása végül teljes kapacitáson halad, 
és hogy a 2016-ban és 2017-ben elfogadott igen jelentős költségvetés-módosításhoz 
képest a kiadási oldal csupán csekély mértékű kiigazítását igényel; ösztönzi a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzák be az elmúlt három évben felhalmozódott 
jelentős késedelmeket; 

2. tudomásul veszi a saját források egyensúlyának helyreállítására irányuló technikai 
folyamatot, amelyet a tradicionális saját források és a héa-előrejelzések felülvizsgálata, 
valamint a brit korrekció naprakésszé tétele tesz szükségessé;

3. jóváhagyja a 6/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi 
álláspontot;

4. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 6/2018. számú költségvetés-módosítást 
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véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.


