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A. Általános megjegyzések

Július 8-án a Coreper álláspontot fogadott el a 2011. évi költségvetési tervezetről, 
amelyet a nemzeti parlamentekkel folytatandó konzultációra szánt időszakot 
követően, augusztus közepén a Tanács is megerősít. Az előadó rámutat, hogy a 
Lisszaboni Szerződésből következő új eljárási és intézményi környezet ellenére a 
Tanács ellenvetésének adott hangot az Európai Parlament által a 2011. évi 
költségvetés kapcsán megfogalmazott prioritások elfogadását illetően. Ennek 
következményeként a június 30-án tartott háromoldalú egyeztetés felszínre hozta a 
költségvetési hatóság két ága közötti nézetkülönbségeket, és az esetleges 
kompromisszumra nem sok mozgástér maradt.

Emlékeztetőként: az európai parlamenti küldöttség mandátuma az alábbi, különösen 
fontos pontok felvetésére szólt:
 az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus költségvetési vonzatai;

 az Európa 2020 stratégia költségvetési vonzatai;

 a fiatalokkal kapcsolatos programok;

 az 1a. alfejezet pénzügyi fenntarthatósága és kezelhetősége, beleértve a 

Lisszaboni Szerződés által bevezetett változtatásokat;

 a 4. fejezet, beleértve az Európai Külügyi Szolgálat felállítását;

 a 2011-es költségvetési tervezetben előirányzott tartalékok szűkössége, és a 

jelenlegi többéves pénzügyi keret felülvizsgálata.

A Tanács a 2011-es költségvetési tervezetről készített álláspontjában is tükröződő 
több politikai üzenetet kívánt hangsúlyozni:
 a 2011-es költségvetést költségvetési fegyelemnek kell jellemeznie, ami a 

gyakorlatban az előirányzatok további csökkentését jelenti;

 az Unió politikai fejlődése és az előre nem látható események miatt a 

tartalékkereteket növelni kell;

 a kifizetési előirányzatok volumenét szorosan figyelemmel kell kísérni, és azt a 

megszabott keretek között kell tartani.

A teljes összegek tekintetében a Tanács a 2011. évi KT kötelezettségvállalási 
előirányzatainak 788 millió euróval történő, az összes fejezetett érintő csökkentéséről 
szavazott, ami a 2010-es költségvetéshez képesti növekményt – a Bizottság által 
javasolt, amúgy is csekély 0,77%-hoz képest – 0,21%-ra csökkenti.

A kifizetéseket illetően a Tanács szintén erőteljes, az összes fejezetett érintő 3,6 
milliárd eurós csökkentésről szavazott, ami 126 538 millió eurós keretet hagy. A 
Tanács álláspontja értelmében a kötelezettségvállalások és a kifizetések között több 
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mint 15 milliárd eurós eltérés mutatkozik.

B. Fejezetenkénti helyzet

A Tanács álláspontja
A 2011-es kt-hez
képesti különbség 

(összeg)

A 2010-es 
költségvetéshez képesti 
különbség (az 1. és 2. 

költségvetés-
módosítással együtt) 

%-ban

Fejezet

Kötelezettségvállalá
sok

Kifizetések Kötelezettségv
állalások

Kifizetések Kötelezettségvál
lalások

Kifizetések

Tartalékke
ret a 

jelenlegi 
pénzügyi 
keretben

1. Fenntartható növekedés

1a. Versenyképesség a növekedésért és 
foglalkoztatásért 12 890 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -841 140 000 -10.25 -1.10 96 697 730

Európai globalizációs alkalmazkodási 
alap 500 000 000 0 0 -50 000 000

1a. összesen 13 390 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -891 140 000 -9.91 -1.10 96 697 730

1b. Kohézió a növekedésért és 
foglalkoztatásért 50 970 093 784 41 465 796 740 0 -1 075 000 000 +3.21 +13.97 16 906 216

1. összesen (EGAA-val együtt) 64 360 396 054 52 684 370 910 -46 550 000 -1 966 140 000 +0.17 +10.39 113 603 946

2. A természeti erőforrások 
megőrzése és kezelése 59 011 601 738 57 314 977 696 -474 646 651 -820 707 600 -0.82 -1.41 1 326 398 262

amelyből piaci kiadások és közvetlen 
támogatások 43 277 214 300 43 181 073 758 -470 187 600 -475 687 600 -1.24 -1.19 1 189 375 700

3. Uniós polgárság, szabadság, 
biztonság és a jog érvényesülése

3a. A szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülése

1 124 342 740 802 963 740 -10 910 000 -49 610 000 +11.71 +8.72 81 657 260

3b. Uniós polgárság 667 977 000 619 674 000 +160 000 -19 305 000 0 -6.02 15 023 000

3. összesen 1 792 319 740 1 422 637 740 -10 750 000 -68 915 000 +7.04 +1.77 96 680 260

4. Az EU mint globális szereplő 8 265 929 377 7 010 864 867 -93 740 000 -387 899 000 +4.74 -7.00

Sürgős segélyre képzett tartalék 253 860 000 0 0 -203 000 000 +2.00 -100.00

4. összesen 8 519 789 377 7 010 864 867 -93 740 000 -590 899 000 +4.65 -9.98 164 070 623

5. Adminisztráció 8 093 227 556 8 094 282 556 -162 146 733 -162 146 733 +2.47 +2.49

MINDÖSSZESEN 141 777 334 465 126 527 133 769 -787 833 384 -3 608 808 333 +0.22 +2.91 2 023 525 535

Kifizetési előirányzatok a GNI 
százalékában

1.02

1. 1a. alfejezet – Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért

A Tanács a kötelezettségvállalási előirányzatokat 43,5 millió euróval, a kifizetési 
előirányzatokat 889 millió euróval csökkenti (a 2011-es KT-hez képest ez 0,3 és 
7,3%-os csökkenés). A csökkentés elsősorban az európai gazdaságélénkítéshez, a 
versenyképesség növeléséhez és a mobilitás ösztönzéséhez közvetlenül kapcsolódó 
szakpolitikákat érinti: vállalkozások (kötelezettségvállalási előirányzatok: -9,7 millió, 
kifizetési előirányzatok: -102,4 millió), foglalkoztatás és szociális ügyek 
(kötelezettségvállalási előirányzatok: -1,65 millió, kifizetési előirányzatok: -63,55 
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millió1), mobilitás és közlekedés (kötelezettségvállalási előirányzatok: -8,5 millió, 
kifizetési előirányzatok: -130,0 millió), kutatás (kötelezettségvállalási előirányzatok: -
9,2 millió, kifizetési előirányzatok: -344,7 millió), energia (kötelezettségvállalási 
előirányzatok: -0,9 millió, kifizetési előirányzatok: -29,0 millió), kultúra és oktatás 
(kötelezettségvállalási előirányzatok: -2,9 millió, kifizetési előirányzatok: -136,4 
millió2), valamint információs társadalom és média (kötelezettségvállalási 
előirányzatok: -8,3 millió, kifizetési előirányzatok: -67,9 millió).

A kifizetési előirányzatok csökkentek továbbá a Progress, a Marco Polo II. és a 
hetedik keretprogramban (7,45 millió euróval a Progress programban, 9 millió euróval 
a Marco Polo II.-ben és majdnem 400 millió euróval a hetedik keretprogramban). 

Ennél is figyelemreméltóbb, hogy az Európai Parlament által prioritásként 
meghatározott Fiatalok-Oktatás-Mobilitás programok kifizetési előirányzatai 
drasztikusan csökkentek: az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) 1 millió 
euróval, az Erasmus Mundus 8 millióval, az egész életen át tartó tanulás programja 
25,5 millióval és az Emberek program 100 millió euróval.

2. 1b. alfejezet – Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért

A KT-ről szóló tanácsi álláspont az előirányzatok tekintetében nem módosítja a 
bizottsági javaslatot. Azok tehát az 50 970 millió eurós szinten maradnak (ami a 2010. 
évi költségvetéshez képest +3,2%), amelyből 39 891,5 millió euró jut a strukturális 
alapokra (ERFA és ESZA) – hasonló összeg, mint 2010-ben – és 11 078,6 millió euró 
a Kohéziós Alapra.

A kifizetési előirányzatokra vonatkozó ilyetén álláspont összhangban áll a többéves 
pénzügyi keretben megállapított előirányzatokkal, figyelembe véve a pénzügyi keret 
2011-es technikai jellegű kiigazítását (336 millió eurós növekmény), amint arról az 
intézményközi megállapodás 17. pontja rendelkezik.

Másrészről a Tanács a kifizetéseket 1075 millió euróval csökkenti a Bizottság 2011. 
évi kifizetési előirányzatokra vonatkozó becsléseihez képest, amelyeket az Európai 
Parlament amúgy is alacsonynak tartott3. A csökkentés fele (560 millió euró) az előző
programozási időszak kötelezettségvállalási előirányzatait, és elsősorban a 2000–
2006-os Kohéziós Alap projektjeinek befejezését érinti. Ami a jelenlegi, 2007–2013-
as programozási időszak kötelezettségvállalási előirányzatait illeti, a legnagyobb 
csökkentés az Európai Regionális Fejlesztési Alap – Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatottság célkitűzéseire szánt kifizetési előirányzatokban jelentkezik (-328 
millió euró).

Ez a megközelítés nem veszi figyelembe a 2007–2013 folyamán zajló lassú 
                                               
1 amelyből 50 millió euró csökkentés az EGF kifizetéseit érinti.
2 amelyből 100 millió euró csökkentés az Emberek program kifizetéseit érinti.
3  A 2011. évi költségvetés tervezetéről folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról 
szóló, 2010. június 5-i európai parlamenti állásfoglalás.
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programindítást, amelynek – különösen 2011 folyamán – be kell hoznia a lemaradást, 
sem pedig az alábbi, jelentősebb kifizetési előirányzat-növelést kívánó 
körülményeket, amelyekre a háromoldalú egyeztetés során a Parlament hívta fel a 
figyelmet:
 nemrégiben történt jogszabályváltozások, melyek célja az uniós alapok 

kezelésének megkönnyítése és a beruházások felgyorsítása; 
 2011 lesz az első olyan év, amikorra valamennyi irányítási és ellenőrzési rendszert 

el fogják fogadni, ami előfeltétele az időközi kifizetéseknek, és ami azt jelenti, 
hogy a programok végrehajtása normális kerékvágásba kerül, hiszen 2010 
márciusának végéig már több mint 93 milliárd euró értékben kiválasztottak 
projekteket, ami az időszak teljes pénzügyi keretének 27%-át teszi ki; 

 a 2000–2006-os programok lezárása valószínűleg folytatódik 2011-ben, ami miatt 
számolni kell végső kifizetésekkel, és bizonyos források felszabadulásával is, és 
ez tovább gyorsíthatja a 2007–2013-as programok végrehajtását.

Az 1075 millió eurós kifizetési szintnek a bizottsági javaslatból való törlése – ami a 
2011-es növekményt 13,9%-ra, 41 466 millió euróra csökkenti – aggodalomra ad 
okot. Mindazonáltal rá kell mutatni, hogy az 1b. alfejezet alatti kifizetési 
előirányzatokra vonatkozó külön eljárásról szóló nyilatkozattervezet4 teljes mértékben 
összhangban van a Parlament által a háromoldalú egyeztetés során is hangoztatott 
állásponttal.

3. 2. fejezet – A természeti erőforrások megőrzése és kezelése

Immár egyértelmű, hogy a Tanács a mezőgazdasági előirányzatokat egyéb 
kötelezettségek teljesítésére használja, hiszen itt a kötelezettségvállalási 
előirányzatokban 474 millió eurós, a kifizetési előirányzatokban 820 millió eurós 
megtakarítás keletkezett. Előre látható, hogy az így keletkezett 1326,4 millió eurós 
megtakarítás más uniós projekteket fog finanszírozni. Ez az elmúlt években négyszer 
fordult elő (az éves költségvetésekről csak a többéves pénzügyi keret különböző 
fejezeteiben rendelkezésre álló tartalékok felhasználásával, vagy a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 23. cikkében meghatározott felülvizsgálat útján, a 2. 
fejezet plafonértékei alatt rendelkezésre álló tartalékok felhasználásával sikerült 
megegyezni).

A 2. fejezet alatt ily módon rendellenesen lecsökkent tartalékok miatt az Unió nem 
fog tudni a piaci válságokra, az állatjárványokra, a piaci volatilitásra és a váratlan 
világpiaci eseményekre megfelelőképpen reagálni. 

A kifizetéseket érintő súlyos csökkentések (összesen 820 millió euró, melyből 98 
millió a vidékfejlesztéstől, 38 millió euró pedig a LIFE+ programtól került elvonásra), 
a 2011-es kötelezettségvállalási előirányzatok teljesítését is valószínűleg veszélybe 
sodorják. A meglévő kötelezettségvállalásokból adódó kifizetések fedezésére (és a 
késedelmes kifizetések és az azzal kapcsolatos költségek elkerülése érdekében) a 
                                               
4 Költségvetés-módosítási tervezetet benyújtása és gyors mérlegelése, amennyiben a kifizetési 
előirányzatok nem nyújtanak elegendő fedezetet
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Bizottság pénzügyi osztálya először a már meglévő és 2011-ben esedékes jogi 
kötelezettségek teljesítésére különít el előirányzatokat (mint például az időközi és a 
végső kifizetések), mivel az aláírt kötelezettségvállalások végösszege kevesebb, mint 
a kötelezettségvállalási előirányzatok költségvetésben szereplő összege. A kifizetések 
erőteljes csökkentése rábírhatja a pénzügyi osztályt, hogy – különösen az utolsó 
negyedévben – kevesebb új jogi kötelezettségvállalást írjon alá.

Rá kell mutatni, hogy a KAP-kiadások részesedése az uniós költségvetésben az 1985-
ös 75%-ról a 2013-as tervezett 39,3%-ig folyamatosan csökken, és a piaci 
intézkedésekkel kapcsolatos költségvetési kiadások csökkenése még jelentősebb (az 
1992-es összes KAP-kiadás 74%-áról a jelenlegi kevesebb mint 10%-ra). 

Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a közös halászati politika jelentőségét a 2011-
es KT nem tükrözi kellőképpen, és az Európai Halászati Alap kifizetési előirányzatait 
erőteljesen (95 és 44 millió euróval) csökkentő tanácsi álláspont tovább súlyosbítja a 
helyzetet.

4. 3a. alfejezet – Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

A 2011. évi költségvetési útmutató zárszavában a 3a. alfejezetet illetően a Tanács 
egyetlen megjegyzése az volt, hogy emlékeztetett „annak jelentőségére, hogy az olyan 
uniós politikákra, mint például a bevándorlási politika, elegendő forrást különítsenek 
el”.  A kifizetési előirányzatokat érintő jelentősebb, a 2011-es KT-hez képesti 7,37%-
os csökkentés (41,25 millió euróból 25,65 millió euró elvonás) azonban mégis a 
bevándorlási politika végrehajtását szolgáló három fő alapot (a Külső Határok 
Finanszírozási Alapját, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő 
európai alapot és az Európai Visszatérési Alapot) sújtja. 

A kötelezettségvállalási előirányzatokat érintő legradikálisabb (1 millió eurós, azaz 
18,52%-os) csökkentés a Prince programot érinti (a szabadságon, biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség létrehozásához kapcsolódó tájékoztatási intézkedések, 
pl. belső internetes oldalak, nyilvános események, kommunikációs eszközök, 
Eurobarometer-felmérések stb.) Emiatt megkérdőjelezhető lesz a stockholmi program 
sikere, különösen a stockholmi program végrehajtásáról szóló bizottsági cselekvési 
tervre vonatkozó közelmúltbeli tanácsi következtetéstervezet láttán, amely úgy 
fogalmaz, hogy „a Bizottság által javasolt némelyik fellépés nincs összhangban a 
stockholmi programmal, és más, a stockholmi programban szereplő fellépés pedig 
nem tükröződik a bizottsági közleményben”, és arra hívja fel „az összes érdekelt felet, 
hogy biztosítsák a stockholmi programból adódó összes, akár a fenti bizottsági 
javaslatból kimaradt  intézkedés és fellépés megfelelő végrehajtását”.

A SIS II-őt illetően – melynek esetében a Parlament javasolta tartalékok képzését – a 
Tanács nem módosítja a kötelezettségvállalási előirányzatokat, csupán a kifizetések 
11,9%-os (2,5 millió eurós) csökkentésére tesz javaslatot. 
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5. 3b. alfejezet – Uniós polgárság

A Tanács által a 2011-es KT-ben javasolt egyetlen előirányzat-növelés az európai 
emlékhelyek – például az auschwitzi/birkenaui koncentrációs tábor –fenntartását 
célzó új előkészítő intézkedést érinti (4 millió euró). Ez az új költségvetési sor 
ellensúlyozza a polgári védelmi eszköz kötelezettségvállalási előirányzatának 2,1 
millió eurós, azaz több mint 11%-os csökkenését. 

A kifizetési előirányzatokat illetően a főbb csökkentések az egészségügy (8,1 millió 
eurós, azaz közel 23%-os csökkenés) és a kultúra 2007–2013 program (3,85 millió 
eurós csökkenés) területén jelentkeznek.

A 2011-es KT-hez képest a Tanács a kifizetéseket 19,3 millió euróval csökkenti 
(3,02%-os csökkenés) a kötelezettségvállalásokat pedig 1,65 millió euróval növeli 
(0,25%-os növekedés).

6. 4. fejezet – Az EU mint globális partner

A Tanács a harmadik országokban esetlegesen kialakuló válság miatt tartalékot kíván 
létrehozni e fejezet alatt. A 2011-es KT-ben előirányzottakhoz képest (70,3 millió) a 
tartalék 164 millióra növekszik.
Az e jelentős növelés érdekében szükséges 94 millió eurós csökkentés elsősorban az 
alábbi területeket érinti:

 A bővítési eszköz / a tagjelölt országokkal folytatott, határokon átnyúló 
együttműködés működési költségei (- 52 millió euró); ez a hozzáállás 
megkérdőjelezhető, hiszen a felek egyetértenek abban, hogy 2011 az összes 
tagjelölt ország számára mérföldkő lesz a csatlakozási folyamatban. A 2011-es 
KT-ben a Bizottság több mint 13%-os növekedést javasolt a bővítésre, amit a 
Parlament a háromoldalú egyeztetésre szóló mandátumra vonatkozó 
állásfoglalásában üdvözölt is.

 Igazgatási kiadások: 24,65 millió eurós csökkentés, melyből 16 millió euró a 
fejlesztési együttműködési eszközt, 4,75 millió euró az IPÁ-t, 1,2 millió euró az 
ENPI-t, 1,2 millió euró az IfS-t, 1 millió euró az EIDHR-t és 0,5 millió euró a 
HUMÁ-t érinti. Rá kell mutatni, hogy az igazgatási kiadások javasolt csökkentése 
nem áll arányban a működési kiadások eszközönkénti előirányzatával, illetve nem 
kapcsolható a végrehajtási arányhoz, amely 2010 júniusának közepén mindegyik 
eszköz esetén 80% felett volt (kivéve a humanitárius segélyek működési 
kiadásait).

 makroszintű pénzügyi támogatás (a kötelezettségvállalási előirányzatok 15 millió 
eurós csökkenése); a Tanács javaslatában tulajdonképpen a 2010-es 
költségvetésben szereplő előirányzati szintre áll vissza.

A kifizetési előirányzatokat illetően a javasolt csökkentés 591 millió eurót tesz ki 
(ideértve a gyorssegélytartalék 203 millió eurós kifizetési előirányzatának teljes 
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lemerítését). A 2011-es KT-ben a Bizottság a 2010-es költségvetéshez képest 186 
millió eurós csökkentést javasol arra hivatkozva, hogy a lezáruló költségvetési 
sorokban fennálló kötelezettségek (RAL) jelentősen csökkentek.
Ez az 591 millió eurós további csökkentés, amely 2010-hez képest a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat majdnem 10%-kal csökkenti, nem érinti a 
lezáruló költségvetési sorokat, csak a még futó programok működési költségeit 
(természetesen a közös kül- és biztonságpolitika kivételével).

7. 5. fejezet – Igazgatás

A Tanács álláspontja az, hogy a bizottsági KT-t 162,15 millió euróval csökkenteni 
kell, az igazgatási költségeket ezzel az összes intézmény tekintetében 8094 millió 
euróra csökkentve, ami 2,5%-os növekmény 2010-hez képest, és amely által 323 
millió euró tartalék képződik.

A megvonás mögött húzódó okfejtés és a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 
javasló tanácsi álláspont, tekintettel a jelenleg betöltendő álláshelyek számára, káros 
hatással lehet az intézmények zökkenőmentes működésére. Fontos kihangsúlyozni, 
hogy amint azt a Parlament iránymutatása is előírja, az üresedéseket egyenként kell 
elemezni.  

A Tanács által javasolt csökkentések mintegy 2%-kal csökkentik az eredeti bizottsági 
javaslatot. A csökkentések elsősorban az alábbiakat érintik:
 az Európai Bizottság kiadásai, ideértve az Európai Hivatalokat – - 80 millió euró, 

azaz - 2,1%, amelyen belül a hivatalokat érintő csökkentések -0,75%-tól (EPSO) 

3,15%-ig (PMO) mozognak;

 az európai iskolák (- 13 millió euró, azaz -7,5%);

 a Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) (- 14 millió euró, azaz -10,3%);

 a Régiók Bizottsága (COR) (- 10 millió euró, azaz -11,2%);

 nyugdíjak (- 23 millió euró, azaz -1,8%).

Érdemes rámutatni, hogy a Parlament (melyre a „becsületbeli megállapodás” 
vonatkozik) és az Ombudsman (melynek kiadásai elhanyagolhatóak) után a Tanács a 
legkisebb (pusztán 1,3%-os) csökkentést saját kiadásaiban eszközölte, míg az EESC 
és a COR esetében több mint 10%-os csökkentést javasol.

Általánosságban véve a Tanács az összes intézmény (kivéve az EDPS) növekményét 
2%-ban kívánja maximálni, új álláshelyeket nem enged létrehozni, kivéve az Európai 
Tanácsban, és elutasítja az éves fizetés- és nyugdíjkiigazítás céljából betervezett 
1,85%-os keretet is, ami pedig a bírósági eljárás kimenetelétől függ. Ezt nem 
nevezhetjük felelősségteljes költségvetési tervezésnek, mivel a 2009-ben javasolt 
eredeti 3,7%-os teljes fizetéskiigazítást az Európai Bíróság a Bizottságnak igazat adó 
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ítélete esetén teljes egészében ki kell fizetni. Körültekintőbb lenne az összeget már 
most előirányozni.

A Tanács egyik további csökkentési terve Horvátország csatlakozásának dátumához 
kapcsolódik, amelyet a Tanács most 2012. július 1-re tesz. Ez azonban nincs 
párhuzamban a jelenlegi és korábbi előrevetítéssel, és a Parlament ezért a tervezett 
2012. január 1-jei csatlakozással számol. Tudomásunk szerint a Bizottság a KT-ben a 
maga részéről szintén a 2012. január 1-jei dátumot használja, és ettől eltérő dátumról 
nincs értesülésünk. A Tanácsnak részletesebben meg kell indokolnia ezt az 
álláspontját.

8. Ügynökségek

A decentralizált uniós ügynökségekről szóló tanácsi álláspont az előirányzatok 2010. 
évihez képesti alakulását befolyásoló alábbi elveken alapul:
 a teljes kapacitáson működő ügynökségek esetében a növekmény 1,5%-ban való 

korlátozása;

 az új feladatokkal megbízott ügynökségek esetén a növekmény 3%-ban való 

korlátozása, a kért álláshelyek felének jóváhagyásával;

 az új ügynökségeket illetően a bizottsági javaslat változtatások nélküli elfogadása.

Ez hozzáadódik a Bizottság saját csökkentéseihez, amelyek az ügynökségek előző évi 
többletből és az előző évi költségvetés tervezettnél alacsonyabb végrehajtásából 
származó célhoz kötött bevételeinek csökkentését érintik. Ez a szemlélet tette 
lehetővé a decentralizált uniós ügynökségek 679 millió eurós költségvetési 
kiadásának stabilizálását, amely most 666 millió euróra csökken.

A Bizottság eredeti javaslatához képest összességében 13,5 és 11,8 millió euróval 
csökken az ügynökségek kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzata. A 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok közötti eltérés az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
kötelezettségvállalásainak csökkentéséből származik.

A csökkentés a decentralizált uniós ügynökségeknek körülbelül felét (15) érinti, 
mindegyiket eltérő mértékben: míg az ügynökségek többsége esetén a javasolt 
csökkentés 1% alatt marad, az Európai Vasúti Ügynökség és az Európai Rendőr-
akadémia esetén a csökkentés közel 5%-os, vagy annál is több. A személyzeti 
felvételt illetően 4 AD és 3 AST álláshely esik áldozatul.

A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-
rendszereinek operatív irányítását végző ügynökség számára eredetileg tervezett 
előirányzatok felét a Tanács tartalékba helyezi azzal az indoklással, hogy a jogalkotási 
folyamat lassúsága miatt az ügynökség 2011 közepe előtt nem kezdi meg működését.
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C. Mellékletek: 

- Kategória és TPK szerinti összefoglalás, a Coreper által elfogadott változatban 

- A kifizetési előirányzatokra vonatkozó tanácsi nyilatkozattervezetek

- az egyeztető bizottság működésére vonatkozó feltételekkel és a dátumokkal 
kapcsolatos, a háromoldalú egyeztetés során elfogadott következtetések

2011. évi költségvetési eljárás: tervezett dátumok
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C. Mellékletek: 

Kategória és TPK szerinti összefoglalás, a Coreper által elfogadott változatban 

Fejezetcím és felső határösszeg 2010. évi költségvetés
2011. évi költségvetési 

tervezet. 2011-es tanácsi álláspont Különbözet (Tanács: kt)
Kötelezettségvállalá
sok Kifizetések

Kötelezettségvállal
ások Kifizetések

Kötelezettségvállal
ások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

1:  Fenntartható növekedés 64.249.445.345 47.727.155.803 64.406.946.054 54.650.510.910 64.360.396.054 52.684.370.910 -46.550.000 -0,07% -1.966.140.000
-

3,60%

63.974.000.000 Tartalék* 67.053.946 113.603.946
1.1:  Versenyképesség a növekedésért és 
foglalkoztatásért 14.862.853.253 11.343.270.803 13.436.852.270 12.109.714.170 13.390.302.270 11.218.574.170 -46.550.000 -0,35% -891.140.000

-
7,36%

12.987.000.000 Tartalék* 50.147.730 96.697.730

Hetedik kutatási keretprogram 7.542.425.000 6.373.875.000 8.586.667.000 7.018.286.100 8.558.552.000 6.462.771.100 -28.115.000 -0,33% -555.515.000
-

7,92%

(ideértve a hatodik kutatási keretprogramot is)
Nukleáris leszerelés (Szlovákia, 255.000.000 220.000.000 258.000.000 200.000.000 258.000.000 200.000.000 0 0
Litvánia, Bulgária)
Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés 
támogatására 500.000.000 0 500.000.000 50.000.000 500.000.000 0 0 0 -50.000.000

-
100%

Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés 
támogatására 1.980.000.000 1.027.482.000 0 1.074.766.600 0 1.074.766.600 0 0
Leszerelés (közvetlen kutatás) 26.900.000 33.000.000 26.270.000 30.000.000 26.270.000 30.000.000 0 0
Ten 1.083.900.000 931.794.000 1.266.150.000 935.300.000 1.265.070.000 824.720.000 -1.080.000 -0,09% -110.580.000 -11,82

Az európai műholdas rádiónavigációs program (Galileo) 894.400.000 453.500.000 195.941.800 554.000.000 194.491.800 552.550.000 -1.450.000 -0,74% -1.450.000
-

0,26%

Marco Polo 63.940.000 36.675.000 65.865.000 33.665.000 65.725.000 24.525.000 -140.000 -0,21% -9.140.000 -27,15

Az egész életen át tartó tanulás, Erasmus Mundus 1.107.288.500 1.075.812.000 1.135.635.000 1.076.240.000 1.135.435.000 1.042.540.000 -200.000 -0,02% -33.700.000
-

3,13%

CIP, vállalkozás és innováció 302.113.000 198.622.200 316.044.000 163.069.000 314.744.000 97.769.000 -1.300.000 -0,41% -65.300.000 -40,04

CIP IKT támogatás 112.400.000 95.160.000 120.600.000 103.400.000 120.600.000 88.400.000 0 0 -15.000.000 -14,51

CIP intelligens energia 111.195.000 65.903.300 112.000.000 53.301.000 111.300.000 46.601.000 -700.000 -0,63% -6.700.000 -12,57

Szociálpolitikai menetrend 214.550.000 180.510.000 191.330.000 175.110.000 189.290.000 161.560.000 -2.040.000 -1,07% -13.550.000
-

7,74%
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Fejezetcím és felső határösszeg 2010. évi költségvetés
2011. évi költségvetési 

tervezet. 2011-es tanácsi álláspont Különbözet (Tanács: kt)
Kötelezettségvállalá
sok Kifizetések

Kötelezettségvállal
ások Kifizetések

Kötelezettségvállal
ások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

Vám 2013 és Foscalis 2013 75.450.000 47.432.000 81.932.000 58.932.000 81.932.000 58.932.000 0 0

Decentralizált ügynökségek 251.081.753 247.397.803 237.994.470 237.994.470 234.949.470 234.949.470 -3.045.000 -1,28% -3.045.000
-

1,28%

Egyéb intézkedések és programok 342.210.000 356.107.500 342.423.000 345.650.000 333.943.000 318.490.000 -8.480.000 -2,48% -27.160.000
-

7,86%

1.2:  Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért 49.386.592.092 36.383.885.000 50.970.093.784 42.540.796.740 50.970.093.784 41.465.796.740 0 0 -1.075.000.000
-

2,53%

50.987.000.000 Tartalék 16.906.216 16.906.216

Konvergencia célkitűzés 30.255.996.999 22.519.800.000 31.406.373.076 25.831.400.000 31.406.373.076 25.831.400.000 0 0

Regionális versenyképesség és foglalkoztatás 7.604.832.146 6.095.900.000 7.084.823.108 7.835.400.000 7.084.823.108 7.093.400.000 0 0 -742.000.000
-

9,47%

célkitűzés

Európai területi együttműködés célkitűzés 1.242.911.613 818.200.000 1.312.201.407 1.040.300.000 1.312.201.407 982.300.000 0 0 -58.000.000
-

5,58%

Technikai segítségnyújtás 88.106.454 88.035.000 88.100.000 72.900.000 88.100.000 72.900.000 0 0

Kohéziós Alap 10.190.244.880 6.854.950.000 11.078.596.193 7.752.750.000 11.078.596.193 7.477.750.000 0 0 -275.000.000
-

3,55%

Egyéb intézkedések és programok 4.500.000 7.000.000 0 8.046.740 0 8.046.740 0 0

2:  A természeti erőforrások megőrzése és kezelése 59.498.833.302 58.135.640.809 59.486.248.389 58.135.685.296 59.011.601.738 57.314.977.696 -474.646.651 -0,80% -820.707.600
-

1,41%

60.338.000.000 Tartalék 851.751.611 1.326.398.262

Mezőgazdasági piacok 43.417.420.000 43.416.522.586 43.374.505.132 43.376.461.358 42.913.692.532 42.915.648.758 -460.812.600 -1,06% -460.812.600
-

1,06%

Halászati piacok 30.496.768 31.000.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 0 0

Állat- és növényegészség 371.885.000 253.685.000 342.900.000 252.800.000 333.525.000 237.925.000 -9.375.000 -2,73% -14.875.000
-

5,88%

Vidékfejlesztés 14.363.564.633 13.399.280.000 14.436.116.552 13.404.365.000 14.435.651.552 13.260.900.000 -465.000 0,00% -143.465.000
-

1,07%

Európai Halászati Alap 644.028.678 481.080.000 658.285.042 488.822.859 658.020.991 345.772.859 -264.051 -0,04% -143.050.000 -29,26

Halászati politikák irányítása és nemzetközi 277.530.000 252.460.000 262.175.000 250.473.000 260.510.000 245.378.000 -1.665.000 -0,64% -5.095.000
-

2,03%

megállapodások
Life + 306.855.000 215.820.000 333.500.000 268.225.000 331.900.000 215.125.000 -1.600.000 -0,48% -53.100.000 -19,8
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Fejezetcím és felső határösszeg 2010. évi költségvetés
2011. évi költségvetési 

tervezet. 2011-es tanácsi álláspont Különbözet (Tanács: kt)
Kötelezettségvállalá
sok Kifizetések

Kötelezettségvállal
ások Kifizetések

Kötelezettségvállal
ások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

Decentralizált ügynökségek 42.953.223 43.113.223 43.769.895 43.769.895 43.304.895 43.459.895 -465.000 -1,06% -310.000
-

0,71%

Egyéb intézkedések és programok 44.100.000 42.680.000 5.000.000 23.268.184 5.000.000 23.268.184 0 0

3:  Állampolgárság, szabadság, biztonság és a jog 
érvényesülése 1.674.487.370 1.397.957.870 1.803.069.740 1.491.552.740 1.792.319.740 1.422.637.740 -10.750.000 -0,60% -68.915.000

-
4,62%

1.889.000.000 Tartalék 85.930.260 96.680.260
3.1:  A szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülése 1.006.487.370 738.570.370 1.135.252.740 852.573.740 1.124.342.740 802.963.740 -10.910.000 -0,96% -49.610.000

-
5,82%

1.206.000.000 Tartalék 70.747.260 81.657.260

Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása 517.150.000 349.290.000 612.590.000 431.110.000 611.340.000 403.410.000 -1.250.000 -0,20% -27.700.000
-

6,43%

Biztonság és a szabadságok garantálása 106.900.000 73.729.000 133.000.000 66.700.000 133.000.000 62.400.000 0 0 -4.300.000
-

6,45%

Alapvető jogok és jogérvényesülés 77.500.000 58.690.000 78.000.000 64.920.000 77.700.000 60.620.000 -300.000 -0,38% -4.300.000
-

6,62%

Decentralizált ügynökségek 239.837.370 213.837.370 252.462.740 241.137.740 244.102.740 232.777.740 -8.360.000 -3,31% -8.360.000
-

3,47%

Egyéb intézkedések és programok 65.100.000 43.024.000 59.200.000 48.706.000 58.200.000 43.756.000 -1.000.000 -1,69% -4.950.000 -10,16

3.2:  Állampolgárság 668.000.000 659.387.500 667.817.000 638.979.000 667.977.000 619.674.000 160.000 0,02% -19.305.000
-

3,02%

683.000.000 Tartalék 15.183.000 15.023.000

Közegészségügyi és fogyasztóvédelmi program 73.290.000 63.300.000 75.350.000 73.850.000 75.350.000 65.750.000 0 0 -8.100.000 -10,97

Kultúra 2007 54.165.000 44.529.000 57.572.000 49.550.000 57.572.000 45.700.000 0 0 -3.850.000
-

7,77%

Tevékeny ifjúság 124.886.000 122.380.000 126.888.000 118.280.000 126.888.000 118.030.000 0 0 -250.000
-

0,21%

Media 2007 102.078.500 93.500.000 110.035.000 101.210.000 109.810.000 100.985.000 -225.000 -0,20% -225.000
-

0,22%

Európa a polgárokért 32.505.000 23.365.000 28.530.000 21.700.000 28.500.000 21.670.000 -30.000 -0,11% -30.000
-

0,14%

Polgári védelmi pénzügyi eszköz 18.450.000 12.450.000 18.350.000 18.350.000 16.250.000 12.250.000 -2.100.000
-

11,44% -6.100.000 -33,24

Tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek 95.280.000 86.540.000 93.685.000 86.400.000 93.685.000 84.900.000 0 0 -1.500.000
-

1,74%

Európai Szolidaritási Alap 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fejezetcím és felső határösszeg 2010. évi költségvetés
2011. évi költségvetési 

tervezet. 2011-es tanácsi álláspont Különbözet (Tanács: kt)
Kötelezettségvállalá
sok Kifizetések

Kötelezettségvállal
ások Kifizetések

Kötelezettségvállal
ások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

Decentralizált ügynökségek 125.296.000 116.557.000 125.103.000 125.305.000 123.618.000 125.305.000 -1.485.000 -1,19% 0
Egyéb intézkedések és programok 42.049.500 96.766.500 32.304.000 44.334.000 36.304.000 45.084.000 4.000.000 12,38% 750.000 1,69%

4:  Az EU mint globális szereplő 8.141.006.470 7.787.695.183 8.613.529.377 7.601.763.867 8.519.789.377 7.010.864.867 -93.740.000 -1,09% -590.899.000
-

7,77%

8.430.000.000 Tartalék* 70.330.623 164.070.623

Előcsatlakozási eszköz (IPA) 1.587.100.000 1.782.174.400 1.796.793.000 1.513.666.157 1.740.043.000 1.317.757.157 -56.750.000 -3,16% -195.909.000 -12,94

Iparosodott Országok Eszköze (ICI) 23.740.000 17.063.000 25.121.000 20.100.000 24.121.000 14.100.000 -1.000.000 -3,98% -6.000.000 -29,85

Demokrácia és emberi jogok eszköze (EIDHR) 164.198.200 157.974.000 163.113.000 148.673.000 162.113.000 117.673.000 -1.000.000 -0,61% -31.000.000 -20,85

Nukleáris biztonsági együttműködési eszköz (INSC) 70.452.882 61.800.000 75.813.000 71.268.300 75.813.000 71.268.300 0 0
Iparosodott országok eszköz (ICI+) 34.500.000 9.500.000 45.000.000 7.060.000 45.000.000 7.060.000 0 0

Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 1.672.867.627 1.359.833.000 1.726.993.000 1.348.092.600 1.725.793.000 1.321.892.600 -1.200.000 -0,07% -26.200.000
-

1,94%

eszköz (ENPI)

Fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) 2.467.932.439 2.061.364.301 2.612.193.240 2.255.997.488 2.596.193.240 2.194.997.488 -16.000.000 -0,61% -61.000.000
-

2,70%

Stabilitási eszköz 219.559.000 191.405.160 290.188.000 207.088.000 288.988.000 161.888.000 -1.200.000 -0,41% -45.200.000 -21,83

Humanitárius segély 800.518.000 800.518.000 824.693.000 824.693.000 824.193.000 824.193.000 -500.000 -0,06% -500.000
-

0,06%

Makrogazdasági támogatás 98.985.000 90.000.000 114.868.567 103.500.000 99.868.567 88.000.000 -15.000.000
-

13,06% -15.500.000 -14,98

Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 281.541.000 225.650.000 327.374.000 286.036.000 327.374.000 286.036.000 0 0
Hitelfolyósítási műveletekhez nyújtott európai közösségi 
garanciák 93.810.000 93.810.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 0 0

Sürgős segélyre képzett tartalékalap 248.882.000 248.882.000 253.860.000 203.000.000 253.860.000 0 0 0 -203.000.000
-

100%

Decentralizált ügynökségek 18.282.000 18.282.000 19.850.000 19.850.000 19.760.000 19.760.000 -90.000 -0,45% -90.000
-

0,45%

Egyéb intézkedések és programok 358.638.322 669.439.322 198.789.570 453.859.322 197.789.570 447.359.322 -1.000.000 -0,50% -6.500.000
-

1,43%

5:  Adminisztráció 7.898.452.499 7.897.947.499 8.255.374.289 8.256.429.289 8.093.227.557 8.094.282.557 -162.146.732 -1,96% -162.146.732
-

1,96%

8.334.000.000 Tartalék* 160.625.711 322.772.443
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Fejezetcím és felső határösszeg 2010. évi költségvetés
2011. évi költségvetési 

tervezet. 2011-es tanácsi álláspont Különbözet (Tanács: kt)
Kötelezettségvállalá
sok Kifizetések

Kötelezettségvállal
ások Kifizetések

Kötelezettségvállal
ások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

Európai Bizottság 3.604.622.000 3.604.117.000 3.709.015.360 3.710.070.360 3.629.405.560 3.630.460.560 -79.609.800 -2,15% -79.609.800
-

2,15%

Nyugdíj (összes intézmény) 1.192.789.000 1.192.789.000 1.274.979.000 1.274.979.000 1.252.318.000 1.252.318.000 -22.661.000 -1,78% -22.661.000
-

1,78%

Európai iskolák  154.212.044 154.212.044 173.514.000 173.514.000 160.611.000 160.611.000 -12.903.000 -7,44% -12.903.000
-

7,44%

Európai Parlament 1.616.760.399 1.616.760.399 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 0 0

Tanács 633.552.000 633.552.000 651.580.000 651.580.000 643.155.000 643.155.000 -8.425.000 -1,29% -8.425.000
-

1,29%

Európai Bíróság 329.300.000 329.300.000 345.293.000 345.293.000 334.388.440 334.388.440 -10.904.560 -3,16% -10.904.560
-

3,16%

Európai Számvevőszék 147.945.731 147.945.731 146.879.500 146.879.500 144.265.731 144.265.731 -2.613.769 -1,78% -2.613.769
-

1,78%

Gazdasági és Szociális Bizottság 123.173.749 123.173.749 139.220.719 139.220.719 124.845.420 124.845.420 -14.375.299
-

10,33% -14.375.299 -10,33

Régiók Bizottsága 79.660.950 79.660.950 91.067.355 91.067.355 80.842.683 80.842.683 -10.224.672
-

11,23% -10.224.672 -11,23

Európai ombudsman 9.332.275 9.332.275 9.395.100 9.395.100 9.395.100 9.395.100 0 0

Európai adatvédelmi biztos 7.104.351 7.104.351 7.882.901 7.882.901 7.453.269 7.453.269 -429.632 -5,45% -429.632
-

5,45%

Teljes költségvetés 141.462.224.986 122.946.397.164 142.565.167.849 130.135.942.102 141.777.334.466 126.527.133.770 -787.833.383 -0,55% -3.608.808.332
-

2,77%

Teljes TPK keret:   131.487.000.000 Össztartalék 1.235.692.151 2.023.525.534

A tartalékokról:
   - A 1.1. alfejezet tartaléka nem veszi figyelembe a Globalizációs Alkalmazkodási Alapra képzett tartalékot (500 millió EUR).
   - A 2. fejezet tartaléka magában foglalja az érintett régiókban a modulációból a vidékfejlesztésre való áttérést, valamint a gyapot- és borágazat szerkezetátalakítását (3150,4 millió 

EUR).
   - A 4. fejezet tartaléka nem veszi figyelembe a sürgős segélyre képzett tartalék kötelezettségvállalásait (253,9 millió EUR).
   - Az 5. fejezet tartaléka figyelembe veszi a 2007–2013-asTPK lábjegyzetét 82 millió EUR összegben (az alkalmazottak nyugdíjjárulék-befizetései).
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A kifizetési előirányzatokra vonatkozó tanácsi nyilatkozattervezetek

1. Kifizetési előirányzatok

„A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be költségvetés-módosítást, 
amennyiben a 2011. évi költségvetésben szereplő előirányzatok nem elégségesek az 
1a. alfejezetben (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért), az 1b. 
alfejezetben (Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért), a 2. fejezetben (A 
természeti erőforrások megőrzése és kezelése) és a 4. fejezetben (Az EU mint globális 
partner) szereplő kiadások fedezésére.”

2. Az 1b. alfejezet alatti kifizetési előirányzatokra vonatkozó különeljárás

„A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy legkésőbb 2011. szeptember végéig nyújtson be 
az 1b. alfejezetbe (Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért) tartozó kifizetési 
előirányzatok helyzetére vonatkozó aktualizált adatokat és becsléseket, valamint 
szükség esetén terjesszen be kizárólag erre vonatkozó költségvetésmódosítás-
tervezetet

Tanács a kifizetési előirányzatok elmaradásának megelőzése érdekében a lehető 
legrövidebb időn belül állást foglal a költségvetésmódosítás-tervezetről.”
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Az egyeztető bizottság működésére vonatkozó feltételekkel és a dátumokkal 
kapcsolatos,  

a Tanács által a háromoldalú egyeztetés során elfogadott következtetések

Az egyeztető bizottság működésére vonatkozó feltételek és a dátumok 2010-ben

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet az átmeneti 
intézkedésekről szóló, 2009. november 30-i együttes nyilatkozatára, és különösen 
annak 7. pontjára, amelyben megállapodtak arról, hogy meghatározzák az 
egyeztetőbizottság megszervezésével kapcsolatos elveket és részletes szabályokat. 

Ennek megfelelően a felek a 2010-es évre az alábbi fontos időpontokban állapodnak 
meg:

1. Az Európai Parlamentben való olvasat előtt, október 11-én háromoldalú 
egyeztető ülésre kerül sor.

2. Az EUMSz. 314. cikke (4) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően az egyeztetőbizottság összehívására – amennyiben szükséges – 2010. 
október 26-án kerül sor, a 314. cikkben előírt huszonegy napos időszak pedig a fent 
említett együttes nyilatkozatban jóváhagyott pragmatikus ütemtervvel összhangban 
2010. november 15-én jár le.

3. Az egyeztetőbizottság ülésének október 27-én délután az Európai Parlament ad 
otthont, november 11-én pedig a Tanács; az egyeztetőbizottság üléseit az október 27-i 
délelőtti, a november 4-i és a november 8-i háromoldalú egyeztető ülés készíti elő. A 
háromhetes egyeztetési időszak alatt sor kerülhet további háromoldalú egyeztető 
ülések összehívására is.

A felek megállapodnak továbbá az egyeztetőbizottság működésével kapcsolatos 
részletes szabályokról, amelyek az alábbi mellékletben találhatók.
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Melléklet az egyeztetőbizottság 2010. évi működésére vonatkozó szabályokról

1. Amennyiben plenáris ülésén az Európai Parlament a Tanács álláspontjára 
vonatkozóan módosításokat szavaz meg, a Tanács elnöke tudomásul veszi a 
szavazást követően a két intézmény véleményében fennálló eltéréseket. Ezt 
követően az Európai Parlament elnöke a Tanács elnökével egyetértésben a 42. 
hét vége előtt levélben összehívja az egyeztetőbizottságot. Amennyiben a 
Tanács nem ért egyet az Európai Parlament által megszavazott valamennyi 
módosítással, egyet nem értését 2010. október 25-én levélben is megerősíti.

2. Az egyeztetőbizottság számára rendelkezésre bocsátanak majd egy 
kiindulópontként szolgáló dokumentumcsomagot5, amely összeveti egymással a 
költségvetési eljárás különböző lépéseit. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza 
majd a költségvetési sorok szerinti számadatokat, a pénzügyi keret fejezeteinek 
összegeit, és egy egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot, amelyben 
szerepelnek a technikailag nyitottnak tekintett valamennyi költségvetési sorra 
vonatkozó számadatok és észrevételek. Az egyeztetőbizottság végleges 
határozatának sérelme nélkül egy külön dokumentum6 felsorolja majd 
valamennyi, technikailag lezártnak tekintett költségvetési sort. Ezeket a 
dokumentumokat költségvetési nómenklatúrák szerint osztályozzák.

Az egyeztetőbizottságnak szóló dokumentumcsomaghoz más dokumentumokat7

is mellékelnek majd.

3. Az egyeztetőbizottság első ülése meghatározhatná, hogy a tárgyalások mire 
terjednek ki, és melyek a háromoldalú egyeztető ülés alkalmával megvitatandó 
kérdések. Bár az egyetértés feltételes mindaddig, míg minden egyes pontban 
megállapodás születik, a felek ezen az ülésen jóváhagyhatnák a technikailag 
lezártnak tekintett költségvetési sorokat.

Az egyeztetőbizottság első ülésén azonosított kérdéseket és a további 
                                               
5 Ezek a következők: a 2010. évi költségvetés (beleértve az elfogadott módosító 

költségvetéseket); az eredeti költségvetés-tervezet; a költségvetés-tervezetről szóló tanácsi 
állásfoglalás; a tanácsi álláspontra vonatkozó európai parlamenti módosítások és a Bizottság 
által benyújtott módosító indítványok (ha azokat még nem hagyta jóvá teljes egészében 
valamennyi intézmény).

6 A lezártnak tekintett költségvetési sor olyan sor, amelyet illetően a Tanács és az Európai 
Parlament egyetért, és amely vonatkozásában nem nyújtottak be módosító indítványt.

7 Ilyen dokumentumok például az alábbiak: a tanácsi álláspont és a parlamenti módosítások 
végrehajthatóságáról szóló bizottsági levél; a mezőgazdaságra (vagy esetleg más területekre) 
vonatkozó módosító indítvány; esetleg a Bizottság által kidolgozott őszi költségvetési 
előrejelzési értesítés; a tanácsi álláspontra és a parlamenti módosításokra vonatkozóan 
esetlegesen más intézményektől érkező levelek.
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fennmaradó lezáratlan pontokat háromoldalú egyezető ülések alkalmával 
kellene megvitatni annak érdekében, hogy az egyeztetőbizottság utolsó ülésén 
lehetőleg megállapodás szülessen.

Háromoldalú egyeztető ülések szervezhetők tematikus kérdések köré, többek 
között a többéves pénzügyi keret fejezeteinek mentén. Minden egyes 
háromoldalú egyeztető ülés során vagy közvetlenül utána – a következő ülés 
napirendjének megállapításával egyidejűleg – a felek közösen kidolgozzák a 
következtetések vázlatát. E következtetéstervezeteket az ülésnek otthont adó 
intézmény véglegesíti, és azokat 24 óra elteltével – az egyeztetőbizottság 
végleges határozatának sérelme nélkül – elfogadottnak tekintik.

Az egyeztetőbizottság második ülésén lehetséges jóváhagyás céljából így 
rendelkezésre állnának mind a háromoldalú egyeztető ülések következtetései, 
mind pedig egy dokumentum, amely tartalmazza azokat a költségvetési sorokat, 
amelyekről a háromoldalú egyeztető ülések alkalmával előzetesen 
megállapodtak.

4. Az egyeztetőbizottság elfogadhatja a következtetéseket és az esetleges együttes 
nyilatkozatokat. Meg kell továbbá állapodnia arról a közös szövegről, amely 
egy jogi bevezető dokumentumot tartalmaz, annak mellékleteivel együtt8.

A közös szöveget (az Európai Parlament szolgálatai) lefordítják valamennyi 
hivatalos nyelvre, és azt 14 napon belül jóváhagyás céljából továbbítják a 
költségvetési hatóság két ágának.

A költségvetést a közös szöveg elfogadását követően a költségvetési hatóság két 
ága véglegesíti, oly módon, hogy a közös szöveg mellékleteit és az egyeztető 
eljárás során nem módosított költségvetési sorokat egybeépíti.

5. Az adott háromoldalú egyeztető ülésnek és az adott egyeztetőbizottsági ülésnek 
otthont adó intézmény biztosítja a tolmácsolást, az egyeztetőbizottsági ülésen 
valamennyi nyelvre történő, a háromoldalú egyeztető ülésen pedig igény 
szerinti tolmácsolás révén.

Az ülésnek otthont adó intézmény biztosítja a munkadokumentumok 
sokszorosítását és kiosztását.

A három intézmény szolgálatai együttműködnek a tárgyalások eredményeinek 
rögzítése során annak érdekében, hogy véglegesítsék a közös dokumentumokat.

                                               
8 A közös szöveg mellékletei tartalmazzák minden költségvetési tételt illetően a költségvetési sor 

szerinti számadatokat, a pénzügyi keret fejezeteinek összesített számadatait, egy egységes 
szerkezetbe foglalt (az egyeztető eljárás során módosított költségvetési sorok számadatait és 
végleges szövegét tartalmazó) dokumentumot, és a költségvetés-tervezethez, illetve a tanácsi 
állásponthoz képest nem módosított költségvetési sorok jegyzékét.
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________________________

2011. évi költségvetési eljárás: tervezett dátumok

2010. JÚLIUS 9-I 
ÁLLAPOT

HÉT TEVÉKENYSÉG

26. hét (június 28. – július 
2.)

- Június 30.: háromoldalú egyeztetés

28. hét
(július 15–16.)

- Július 8.: COREPER
- Augusztus 13.: tanácsi költségvetés

36. hét (szeptember 6–10.)

- Szeptember 7. vagy 8.: A tanácsi álláspont ismertetése a 
plenáris ülésen

- Szeptember 8. (12.00 óra): A plenáris ülésen tárgyalandó 
módosítások benyújtásának határideje a bizottságok és a 
képviselők számára (40 aláírás)

- Szeptember 8. (12.00 óra): A Költségvetési Bizottságban 
tárgyalandó módosítások benyújtásának határideje a 
képviselők számára (kevesebb, mint 40 aláírás esetén)

37. hét
(szeptember 13–17.)

- Szeptember 15 (12.00 óra): A plenáris ülésen tárgyalandó 
módosítások benyújtásának határideje a 
képviselőcsoportok számára 

40. hét (október 4–8.)
- Október 4., 5. és 7.: BUDG-bizottsági ülés: a 

módosításokról folyó szavazás lezárása, állásfoglalás

41. hét
(október 11–15.)

- Október 11.: háromoldalú egyeztetés
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HÉT TEVÉKENYSÉG

42. hét
(október 18–22.)

- Október 20.: Európai parlamenti szavazás
- A Bizottság benyújtja a mezőgazdasági kiadásokra 

vonatkozó módosító indítványt
- A szavazás után lehetőség szerint a miniszter 

nyilatkozata a plenáris ülésen, amelyben tudomásul 
veszi a Tanács és az EP álláspontja közötti 
különbségeket

- Október 22.: Az EP elnöke levélben összehívja az egyeztető 
bizottságot

43. hét (október 25–29.)

- Október 25.: A Tanács hivatalos értesítése az EP 
módosításainak elfogadásáról/elutasításáról

- Október 27., délelőtt: BUDG-bizottság
- esetleges háromoldalú egyeztetés

- Október 27., délután: az egyeztető bizottság az Európai 
Parlament helyszínén lefolytatandó ülését hivatalosan 
megnyitja az Európai Parlament elnöke (EUMSz. 314. cikk 
(4) bekezdés) (később megerősítendő időpontban)

44. hét
(november 1–5.)

(November 4. ?) előkészítő ülések (előadók)

- November 4.: Háromoldalú egyeztetés (a formátum még 
kialakítandó)

45. hét
(november 8–12.)

- November 8.: háromoldalú egyeztetés
- November 9.: BUDG-bizottság
- November 11.: Második egyeztető bizottsági ülés 

(helyszín: Tanács)

az egyeztetés lezárulta  

46. hét
(november 15–19.)

- EP: a képviselőcsoportok a közös szövegről szóló 
álláspontjának elkészítése

- November 15.: Háromoldalú egyeztetés (szükség esetén)

47. hét (november 22–26.) - A Parlament és a Tanács elfogadja a közös szöveget


