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RÖVID INDOKOLÁS

Az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő 
programra vonatkozó javaslat a gazdasági fellendülés tervének részét képezi, mely 30 milliárd 
EUR kifizetését írja elő.

Ez a javaslat kapcsolódik a vidékfejlesztés és a vidéki területek szélessávú internet-
hozzáférésének végrehajtását célzó rendeletre irányuló javaslathoz. Az előirányzatok teljes 
összege 5 milliárd EUR, melyből 3,5 milliárd EUR jut az energia ágazatra és 1,5 milliárd 
EUR vidékfejlesztésre. 

Mint azt a Bizottság javaslatában kijelentette, (a Bizottság) „már előterjesztett egy javaslatot 
a 2007–2013-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára, hogy az 1A. 
költségvetési fejezet alatt – a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról 
és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban1 elfogadott 
átfogó keretösszegek tiszteletben tartása mellett – kiegészítő forrásokat bocsásson 
rendelkezésre. (...) A Bizottság most az energiaprojektekre javasolt 3,5 milliárd EUR (1,5 
milliárd EUR 2009-ben és 2,0 milliárd EUR 2010-ben) finanszírozása érdekében azt 
indítványozza, hogy a 2. fejezet keretösszegéből 2008-ban fel nem használt források 
kerüljenek át az 1A. fejezetbe”.

millió EUR

A vélemény előadója megjegyzi, hogy a referenciaösszeg nem tartalmaz további 18 millió 
EUR igazgatási kiadást, és kéri a Bizottságot, hogy pontosítsa e javaslat igazgatási kiadásait. 

                                               
1 COM(2008)0859, 2008.12.10.

Kiadás típusa

Szakasz 
száma 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Összese

n

Működési kiadások

Kötelezettségvállalási 
előirányzatok 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Kifizetési előirányzatok B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

A referenciaösszegbe beletartozó igazgatási kiadások

Technikai és igazgatási 
segítségnyújtás (NDE) 8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

TTEELLJJEESS RREEFFEERREENNCCIIAAÖÖSSSSZZEEGG

Kötelezettségvállalási 
előirányzatok a+c 1500 2000 3500

Kifizetési előirányzatok b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Bár a 2008. decemberi Európai Tanács kedvezően fogadta a javaslatot, a Miniszterek 
Tanácsában még mindig nem született megállapodás. A Költségvetési Bizottság már több 
alkalommal megerősítette a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának szükségességét.  

E rendeletre irányuló javaslat az energiaágazat azon projektjeinek támogatását szolgáló 
programot hoz létre, melyek hozzájárulhatnak a gazdasági fellendüléshez, az energiaellátás 
biztonságához, valamint az üvegházhatást okozó gázok csökkentéséhez.

A támogatható projektek Bizottság által javasolt listáját a Tanácsban felülvizsgálták azon 
tagállamok kérésének megfelelően, melyek átfogóbb listát tartanak szükségesnek.

Az előadó támogatja a bizottsági javaslatot. Az uniós költségvetésre háruló hatalmas pénzügyi 
teher ellenére egy ilyen projekt olyan jelentős gazdasági és gazdaságélénkítő hatásokkal jár, 
hogy mindenáron meg kell valósítani.

Figyelembe véve a bizottsági javaslat mellékletének a Tanács Költségvetési Bizottságának 
2009. február 19-i ülésén kiosztott módosításait, az előadó nem tud megjegyzést fűzni a 
program finanszírozásához szükséges előirányzat pontos összegéhez.

A 2009-es és 2010-es energiaágazatbeli projektekre szánt előirányzatok forrása tekintetében 
az előadó azon tűnődik, hogyan lehetne összeegyeztetni ezt a forrást a mezőgazdasági árak 
(például a tej árak) jövőbeni erőteljes csökkenésének lehetséges kockázatával, mely rövid 
távon előirányzatokat tesz szükségessé a vidéki ágazat javára.

A véleménytervezet írásakor a vélemény előadójának még nem volt tudomása arról, hogy 
megállapodás született volna a Tanácson belül a programra szánt végső összeg tekintetében. 
Ezen a ponton úgy látszik, hogy a döntés mostanra a 2009. március 19–20-i Európai Tanács 
kezébe került.

Néhány módosítást azonban valószínűsíthetően már elő is terjesztettek a bizottsági 
javaslathoz, bár nem szabad elfelejteni, hogy a tárgyalások tárgya a következő néhány nap 
alatt is megváltozhat.

A javasolt módosítások a referenciaösszegnek a többéves pénzügyi kerettel való 
összeegyeztethetőségére vonatkoznak. Az előadó véleménye az – csakúgy, mint a Bizottságé 
–, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára van szükség az energiaprojektekre 
fordítandó 3,5 milliárd eurós fedezet megtalálásához.

Az előadó kitart amellett is, hogy a 2. fejezetből ne vonjanak el minden lehetséges fedezetet, 
mivel a mezőgazdasági piacok helyzete eléggé bizonytalan. Egyetlen uniós politika sem 
kerülhet hátrányos helyzetbe az energiaágazatbeli projektek beindítása miatt, hanem meg kell 
kapniuk a szükséges finanszírozást.

Ezenfelül az előadó azt is hangsúlyozza, hogy a Tanácson belüli tárgyalásoknak világos, 
átfogó és részletes finanszírozási javaslathoz kell vezetniük, amely tartalmazza az éves 
költségvetésre gyakorolt esetleges hatást is. Ennek érdekében olyan módosítást javasol, mely 
emlékeztet a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 38. pontja alkalmazásának 
szükségességére a költségvetési eljárásra vonatkozóan.
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Az előadó egy másik módosítása a Bizottság azon kötelezettségére vonatkozik, mely szerint 
jelentést kell készítenie a Parlament számára a minden pénzügyi év elején készített 
értékelésről, melyben javaslatot tesz, hogy a visszavont kötelezettségvállalások újból a 
program rendelkezésére álló előirányzatokká válhatnak-e.

Végezetül az előadó előterjeszt egy módosítást, melyben felhívja a Bizottságot, hogy 
tájékoztassa a Parlamentet a tagállamok által felállított és kizárólag a Bizottsággal ismertetett 
ellenőrzési, irányítási és felügyeleti rendszerekről.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 
(1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Úgy véli, hogy a jogalkotási 
javaslatban jelzett referenciaösszeg csak 
abban az esetben egyeztethető össze a 
többéves pénzügyi kerettel, amennyiben 
sor kerül ez utóbbi felülvizsgálatára.

Or. en

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 
(1b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Megismétli, hogy kész tárgyalásokat 
folytatni a Tanáccsal a referenciaösszegre 
keresendő megoldás érdekében; 
emlékeztet, hogy el kell kerülni minden 
olyan átszervezést, melynek negatív hatása 
lehet más uniós politikákra a számukra 
előirányzott finanszírozás csökkentése 
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által.

Or. en

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
(1c) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Emlékeztet, hogy az éves összeg az 
éves költségvetési eljárás során kerül 
megállapításra a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 38. 
pontjának rendelkezéseivel összhangban. 

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben ez az EEGP célkitűzéseinek 
teljesítése szempontjából alapvető 
jelentőségű, az eredetileg egy adott projekt 
céljára elkülönített, a projekt 
végrehajtásának teljes vagy részletes 
elmaradása miatt visszavont 
kötelezettségvállalás összegének megfelelő 
összegű kötelezettségvállalási 
előirányzatok kivételesen és kellően 
megindokolt esetekben 2010-ben és 2011-
ben ismételten a projekt rendelkezésére 
bocsáthatók.

Amennyiben ez az EEGP célkitűzéseinek 
teljesítése szempontjából alapvető 
jelentőségű, az eredetileg egy adott projekt 
céljára elkülönített, a projekt 
végrehajtásának teljes vagy részletes 
elmaradása miatt visszavont 
kötelezettségvállalás összegének megfelelő 
összegű kötelezettségvállalási 
előirányzatok kivételesen és kellően 
megindokolt esetekben a következő évben
– 2010-ben és 2011-ben – ismételten a 
projekt rendelkezésére bocsáthatók.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés alkalmazásában a Bizottság 
minden pénzügyi év kezdetén megvizsgálja 
az előző pénzügyi év során visszavont 
kötelezettségvállalásokat, és az igények 
figyelembevételével értékeli az érintett 
előirányzatok újbóli rendelkezésre 
bocsátásának szükségességét. Ezen 
értékelés alapján a Bizottság minden 
pénzügyi évben február 15-ig megfelelő 
javaslatokat terjeszthet a költségvetési 
hatóság elé, és ezekben valamennyi 
költségvetési jogcím esetében 
megindokolja az előirányzatok újbóli 
rendelkezésre bocsátásának 
szükségességét.

A (2) bekezdés alkalmazásában a Bizottság 
minden pénzügyi év kezdetén megvizsgálja 
az előző pénzügyi év során visszavont 
kötelezettségvállalásokat, és az igények 
figyelembevételével értékeli az érintett 
előirányzatok újbóli rendelkezésre 
bocsátásának szükségességét. Ezen 
értékelés alapján, melyet a költségvetési 
hatóságnak kell benyújtani, a Bizottság 
minden pénzügyi évben február 15-ig 
megfelelő javaslatokat terjeszthet a 
költségvetési hatóság elé, és ezekben 
valamennyi költségvetési jogcím esetében 
megindokolja az előirányzatok újbóli 
rendelkezésre bocsátásának 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – (2a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet a tagállamok által felállított 
ellenőrzési, irányítási és felügyeleti 
rendszerekről.

Or. en


