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A Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a 
biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek 
kiigazítása 
Az Európai Parlament 2019. október 10-i állásfoglalása az (EU) 2019/276 határozatnak 
a Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági 
fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 
(COM(2019)0600 – C9-0029/2019 – 2019/2039(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2019)0600 – C9-0029/2019),

– tekintettel a Rugalmassági Eszköznek az EU versenyképessége szempontjából 
kulcsfontosságú programok megerősítése, valamint a migráció, a menekültek 
beáramlása és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló 
azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről 
szóló, 2018. december 12-i (EU) 2019/276 európai parlamenti és tanácsi határozatra1,

– tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, 
amelyet 2018. december 12-én fogadtak el véglegesen2,

– 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 hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra4,

1 HL L 54., 2019.2.22., 3. o.
2 HL L 67., 2019.3.7.
3 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
4 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.



– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 
2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra1,

– tekintettel a Bizottság által 2019. július 2-án elfogadott, 4/2019. számú költségvetés-
módosítási tervezetre (COM(2019)0610),

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0013/2019),

A. mivel az Európai Parlament és a Tanács úgy határozott, hogy 2019-ben 1 164 millió 
EUR összegben igénybe veszi a Rugalmassági Eszközt: a Bizottság által javasoltak 
szerint 179 millió EUR jut az 1a. alfejezetre (Versenyképesség a növekedésért és 
foglalkoztatásért) a kulcsfontosságú versenyképességi programok – nevezetesen a 
Horizont 2020 és az Erasmus+ – megerősítésére, valamint 985,6 millió EUR a 3. 
fejezetre;

B. mivel a Bizottság előterjesztette a 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetet, 
amely magában foglalja az 1a. alfejezet és a 3. fejezet kötelezettségvállalási 
előirányzatainak csökkentését, és ezáltal csökkenti a Rugalmassági Eszköz 2019-ben 
való igénybevételének szükségességét;

C. mivel a Bizottság ezért javasolta a Rugalmassági Eszközből 1 090 millió EUR 
összegben – ebből 160 millió EUR-t az 1a. alfejezetre és 930 millió EUR-t a 3. fejezetre 
– igénybe vett összegek csökkentését; 

D. mivel a javasolt igénybevételre vonatkozó határozat módosítja a 2018. december 12-i 
(EU) 2019/276 határozatot2;

E. mivel a 4/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló parlamenti álláspont 
eredményeként a javasolt kiigazítások semmissé váltak;

1. elutasítja a Bizottság javaslatát; 

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

1 HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/276 határozata (2018. december 12.) a 

Rugalmassági Eszköznek az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú 
programok megerősítése, valamint a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági 
fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési 
intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről (HL L 54., 2019.2.22., 3. 
o.).


