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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

Módosítás 1
Időközi jelentés tervezete
Állásfoglalásra irányuló indítvány
D preambulumbekezdés

A Költségvetési Bizottság állásfoglalásra 
irányuló indítványa

(jelentéstervezet PE 496.558v01-00)

Módosítás

D. mivel az EUMSZ 311. cikke értelmében 
az Uniónak gondoskodnia kell a céljai 
eléréséhez és politikái megvalósításához 
szükséges eszközökről, és azt teljes 
egészében saját forrásokból kell 
finanszírozni;

D. mivel az EUMSZ 311. cikke értelmében 
az Uniónak gondoskodnia kell a céljai 
eléréséhez és politikái megvalósításához 
szükséges eszközökről, és azt teljes 
egészében saját forrásokból kell 
finanszírozni, és mivel a Tanácsnak 
konzultálnia kell a Parlamenttel mielőtt új 
határozatot fogad el a saját források 
reformjáról, illetve meg kell szereznie a 
Parlament egyetértését mielőtt 
rendeleteket fogad el a saját források 
rendszerének végrehajtására vonatkozó 
intézkedésekről;

Módosítás 2
Időközi jelentés tervezete
Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

A Költségvetési Bizottság állásfoglalásra 
irányuló indítványa

(jelentéstervezet PE 496.558v01-00)

Módosítás

J. mivel az Európai Unió számára fontos, 
hogy az egység és egységesség elvének 
tiszteletben tartásán alapuló parlamentáris 
döntéshozatal és ellenőrző folyamat 
átlátható és demokratikus lényegét teljes 
mértékben kifejező költségvetéssel és 
költségvetési eljárással rendelkezzen, 
amely szükségessé teszi, hogy valamennyi 
bevételt és kiadást teljes mértékben, 
egymás kölcsönös kompenzációja nélkül 

J. mivel az Európai Unió számára fontos, 
hogy az egység és egységesség elvének 
tiszteletben tartásán alapuló parlamentáris 
döntéshozatal és ellenőrző folyamat 
átlátható és demokratikus lényegét teljes 
mértékben kifejező költségvetéssel és 
költségvetési eljárással rendelkezzen, 
amely szükségessé teszi, hogy valamennyi 
bevételt és kiadást teljes mértékben, 
egymás kölcsönös kompenzációja nélkül 
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felvegyenek, továbbá hogy mind a 
bevételekről, mind pedig a kiadásokról 
nyilvános vitát és szavazást tartsanak;

felvegyenek, továbbá hogy mind a 
bevételekről, mind pedig a kiadásokról 
nyilvános vitát és parlamenti szavazást 
tartsanak;

Módosítás 3
Időközi jelentés tervezete
Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

A Költségvetési Bizottság állásfoglalásra 
irányuló indítványa

(jelentéstervezet PE 496.558v01-00)

Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 310. 
cikke alapján az uniós költségvetésben 
feltüntetett bevételeknek és kiadásoknak 
egyensúlyban kell lenniük, és ennek 
megfelelően a költségvetés nem 
eredményezhet adósságot;

7. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 310. 
cikke alapján az uniós költségvetésben 
feltüntetett bevételeknek és kiadásoknak 
egyensúlyban kell lenniük, és ennek 
megfelelően a költségvetés nem 
eredményezhet hiányt;

Módosítás 4
Időközi jelentés tervezete
Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

A Költségvetési Bizottság állásfoglalásra 
irányuló indítványa

(jelentéstervezet PE 496.558v01-00)

Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetés beruházási költségvetés, és 
összes hozamának 94%-át magukban a 
tagállamokban, illetve az Unió külső 
prioritásainak megfelelően ruházzák be; 
hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés 
hozzájárulása nélkül a közberuházások a 
régiók és a tagállamok számára 
minimálisra csökkennének vagy 
lehetetlenné válnának; úgy véli, hogy az 
uniós költségvetés bárminemű csökkenése 
elkerülhetetlen módon gátolná a teljes 
uniós gazdaság növekedését és 
versenyképességét;

8. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetés elsősorban beruházási 
költségvetés, és összes hozamának 94%-át 
magukban a tagállamokban, illetve az Unió 
külső prioritásainak megfelelően ruházzák 
be; hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetés hozzájárulása nélkül a 
közberuházások a régiók és a tagállamok 
számára minimálisra csökkennének vagy 
lehetetlenné válnának; úgy véli, hogy az 
uniós költségvetés bárminemű csökkenése 
elkerülhetetlen módon gátolná a teljes 
uniós gazdaság növekedését és 
versenyképességét;
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Módosítás 5
Időközi jelentés tervezete
Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

A Költségvetési Bizottság állásfoglalásra 
irányuló indítványa

(jelentéstervezet PE 496.558v01-00)

Módosítás

22. megismétli azt az álláspontját, hogy a 
KAP által megvalósítandó feladatok, 
kihívások és célkitűzések széles skálájára 
tekintettel a következő pénzügyi 
programozási időszakban legalább a 2013-
as költségvetésben a KAP számára 
biztosított támogatás szintjét fenn kell 
tartani; kiemeli ezzel kapcsolatban a KAP 
II. pillérének fontos szerepét, amely 
jelentős módon hozzájárul a vidéki 
munkahelyteremtéshez és befektetésekhez, 
illetve a mezőgazdasági szektor 
eredményességének és
versenyképességének növeléséhez;

megismétli azt az álláspontját, hogy 
tekintettel a KAP által megvalósítandó 
feladatok, kihívások és célkitűzések széles 
skálájára, a következő pénzügyi 
programozási időszakban fenn kell tartani
legalább a 2013-as költségvetésben a KAP 
számára biztosított támogatás szintjét; 
kiemeli ezzel kapcsolatban a 
mezőgazdaság fontosságát az 
élelmezésbiztonság terén valamennyi 
tagállamban és a KAP második pillérének 
fontos szerepét, amely jelentős módon 
hozzájárul a vidéki munkahelyteremtéshez 
és befektetésekhez, illetve a 
mezőgazdasági szektor 
eredményességének és 
versenyképességének növeléséhez;

Módosítás 6
Időközi jelentés tervezete
Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

A Költségvetési Bizottság állásfoglalásra 
irányuló indítványa

(jelentéstervezet PE 496.558v01-00)

Módosítás

24. véleménye szerint a Bizottság által a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térségnek szánt 
összeg nem tükrözi megfelelően e térség 
Lisszaboni Szerződés általi megerősítését, 
valamint az egyre növekvő feladatokat és 
kihívásokat;

24. véleménye szerint a Bizottság által a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térségnek szánt 
összeg nem tükrözi megfelelően e térség 
Lisszaboni Szerződés általi megerősítését, 
valamint a különösen a bűnözés elleni 
küzdelemben, illetve a bevándorlási és 
menekültügyi politika terén egyre 
növekvő feladatokat és kihívásokat;
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Módosítás 7
Időközi jelentés tervezete
Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 bekezdés

A Költségvetési Bizottság állásfoglalásra 
irányuló indítványa

(jelentéstervezet PE 496.558v01-00)

Módosítás

26. ismételten kifejezésre juttatja azt az 
álláspontját, hogy a Szerződések által az 
Európai Unióra ruházott új feladatkörök a 
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi kerethez képest
megfelelő további finanszírozást tesznek 
szükségessé, amely lehetővé teszi az Unió 
számára azt, hogy globális szereplőként 
betölthesse szerepkörét, ugyanakkor 
fenntarthassa már vállalt kötelezettségeit, 
különösen a millenniumi fejlesztési célok 
2015-ig történő elérését; kiemeli az uniós 
támogatásnak a tagállamok által nyújtott 
támogatást kiegészítő jellegét, valamint az 
uniós támogatás katalizátorhatását az olyan 
régiókban való megjelenést tekintve, ahová 
nem jut el a kétoldalú támogatás; 
különösképpen támogatja a tagállami és az 
uniós intézkedések közötti közös 
programozást;

26. ismételten kifejezésre juttatja azt az 
álláspontját, hogy a Szerződések által az 
Európai Unióra ruházott új feladatkörök 
megfelelő kiegészítő finanszírozást tesznek 
szükségessé a 2007–2013 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kerethez 
képest, hogy az Unió betölthesse a 
nemzetközi színtéren vállalt szerepét, és 
biztosíthassa szomszédságában és 
partnerországaiban a demokrácia, a béke, 
a szolidaritás, a stabilitás és a szegénység 
csökkentésének előmozdítására irányuló 
törekvéseinek megvalósítását, ugyanakkor 
fenntarthassa már vállalt kötelezettségeit, 
különösen a millenniumi fejlesztési célok 
2015-ig történő elérését; kiemeli az uniós 
támogatásnak a tagállamok által nyújtott 
támogatást kiegészítő jellegét, valamint az 
uniós támogatás katalizátorhatását az olyan 
régiókban való megjelenést tekintve, ahová 
nem jut el a kétoldalú támogatás; 
különösképpen támogatja a tagállami és az 
uniós intézkedések közötti közös 
programozást; hangsúlyozza az Unió 
nemzetközi felelősségvállalásának 
növelését és új eszközök kidolgozását, 
beleértve az Európai Külügyi Szolgálat 
fejlesztését; kitart amellett, hogy a közös 
kül-, biztonság és védelempolitika 
fejlesztésére irányuló törekvésének 
eredményekkel kell járnia;

Módosítás 8
Időközi jelentés tervezete
Állásfoglalásra irányuló indítvány
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62 bekezdés

A Költségvetési Bizottság állásfoglalásra 
irányuló indítványa

(jelentéstervezet PE 496.558v01-00)

Módosítás

62. készen áll arra, hogy érdemi 
megbeszéléseket tartson a Tanáccsal mind 
a többéves pénzügyi keretről, mind pedig 
az intézményközi megállapodásról, és 
felkéri a Tanácsot, hogy figyelemmel a 
november 22–23-i Európai Tanácsra, 
minden szinten tegye intenzívebbé a 
kapcsolatokat;

62. készen áll arra, hogy érdemi 
megbeszéléseket tartson a Tanáccsal mind 
a többéves pénzügyi keretről, mind pedig 
az intézményközi megállapodásról, és 
felkéri a Tanácsot, hogy figyelemmel a 
november 22–23-i Európai Tanácsra, 
minden szinten tegye intenzívebbé a 
kapcsolatokat; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy minél előbb végleges 
megállapodásra kell jutni a többéves 
pénzügyi keretről, mivel minden 
késedelem károsan érintené az uniós 
költségvetési kiadások hatékony 
felhasználásának lehetőségét, tekintettel 
az európai gazdaságok által jelenleg 
tapasztalt, a pénzügyi válságból eredő 
kihívásokra;
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