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A Lisszaboni Szerződés elismerte a pénzügyi keret jelentőségét, azaz az Európai Unió 
költségvetési struktúrájában betöltött kiemelt szerepét, és végre beépítette az Európai Unió 
jogrendszerébe a többéves pénzügyi keret gyakorlatát, valamint az intézményközi 
együttműködésről és a költségvetési fegyelemről szóló előírásokat.

A többéves pénzügyi keretet meghatározó rendeletre irányuló javaslat egy jogi keret, amely a 
2014–2020 közötti időszakra kiadási kategóriánként meghatározza a kötelezettségvállalási és 
a kifizetési előirányzatok éves felső határát, valamint az éves költségvetési eljárás 
elősegítéséhez szükséges egyéb rendelkezéseket is tartalmaz. A javaslat az új intézményközi 
megállapodásra vonatkozó javaslattal együtt „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című 
bizottsági közlemény rendelkezéseit ülteti át, amely meghatározza az új uniós költségvetési 
szerkezetre és elsődleges szempontokra vonatkozó iránymutatásokat. 

A többéves pénzügyi keretre irányuló javaslat melléklete meghatározza a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat, amelyek nem haladhatják meg az EU bruttó nemzeti 
jövedelmének (GNI) 1,05%-át, míg a kifizetési előirányzatok nem lehetnek magasabbak az 
EU GNI-jének 1%-ánál. A gyakorlatban a felső határok a 2013. évi számadatok szintjén 
befagyasztásra kerültek (2011-es árakon). Bizonyos fokú rugalmasságot biztosítanak azonban 
a rugalmassági eszközök, mint például az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, 
amelyeket a felső határokon túl is igénybe lehet venni. Hasonlóképpen, az európai pénzügyi 
stabilizációs mechanizmus keretében nyújtott hitelekre az uniós költségvetésből biztosított 
garanciák igénybevételére vonatkozó eljárás az éves felső határok meghaladásához vezethet. 
A többéves pénzügyi keretre irányuló javaslat továbbá meghatározza a pénzügyi keret, a 
kohéziós politika, a túlzott költségvetési hiány és a végrehajtás kiigazítására vonatkozó, 
valamint a bővítés vagy a Szerződés felülvizsgálata esetén alkalmazandó rendelkezéseket. 

Eljárási szempontok

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 312. cikke szerint az Európai Unió 
többéves pénzügyi keretét meghatározó rendeletet a Tanácsnak kell elfogadnia különleges 
jogalkotási eljárás keretében.

Ez az eljárás magában foglalja azt, hogy a Tanács az Európai Parlamentnek a tagjai 
többségével elfogadott egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

Az eljárási szabályzat 81. cikke által szabályozott egyetértési eljárás során a Parlament az 
illetékes bizottságnak, ebben az esetben a Költségvetési Bizottságnak a dokumentum 
jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó ajánlása alapján hoz határozatot. A 
határozathozatalra egyetlen szavazás keretében kerül sor, és módosítást nem lehet benyújtani. 
A bizottság a plenáris ülésnek szóló ajánlás formájában hozza meg határozatát, amely a jogi 
aktus elutasítására vagy jóváhagyására irányuló jogalkotási állásfoglalásból áll.

Az Európai Parlament részéről az EP tárgyalócsoportja folytatja a tárgyalásokat, amely a 
kapcsolattartó csoporttól kapott megbízatás alapján jár el1.

                                               
1 A kapcsolattartó csoport elnöke az EP elnöke, és az Elnökség tagjaiból és a Költségvetési Bizottság 
koordinátoraiból áll. A tárgyalócsoport tagjai Lamassoure úr, Böge úr és Kalfin úr, a többéves pénzügyi kerettel 



DT\897161HU.doc 3/9 PE486.088v01-00

HU

Az EP jelenlegi tárgyalási megbízatása a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret 
(MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i parlamenti 
állásfoglaláson1 alapul. A Költségvetési Bizottság azonban tervezheti úgy, hogy a 81. cikk (3) 
bekezdése értelmében időközi jelentést fogad el, amelyben frissítené az ajánlásokat a 
Tanáccsal folyamatban lévő tárgyalások fényében. Jelenleg nem egyértelmű, hogy a 
Költségvetési Bizottság időközi jelentés készítéséről fog-e határozni. 

A Tanács az Általános Ügyek Tanácsa keretében vitatja meg a többéves pénzügyi keretet. A 
dán elnökség számos technikai és politikai megbeszélést tervezett, hogy összehangolt elveket 
tartalmazó „tárgyalási csomaggal” tudjon előállni (számadatok nélkül), amelyet az Európai 
Tanács 2012. júliusi ülése elé lehet terjeszteni. 

A szakbizottságok hozzájárulása

A szakbizottságok felelnek az egyes pénzügyi eszközökről szóló jelentések készítéséért és az 
elsődleges ágazati szempontok meghatározásáért az adott szakpolitikai területeken. A 
bizottságokat arra ösztönzik, hogy a jelentéstervezeteket megfelelő időben (lehetőleg nyár 
előtt) megszavazzák. A jelentések plenáris ülésen való elfogadását azonban el kell halasztani, 
amíg a teljes csomagról nem került sor tárgyalásokra és megállapodás nem született. Az 
általános ajánlás továbbá az, hogy a pénzügyi keretösszegeket egyelőre ne a szakbizottságok 
tárgyalják meg a Tanáccsal, hanem akkor kerüljenek egyeztetésre, amikor megállapodás 
született a többéves pénzügyi keretről. 

Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy a társadalmi változás és innováció programja 
esetében, amelyre a Bizottság külön pénzügyi keretösszeget javasolt, a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottságnak meg kellene fontolnia, hogy állást foglaljon a számadatokról annak 
érdekében, hogy a finanszírozás és az eszközök hatásköre és céljai következetesek 
maradjanak. Természetesen ennek az álláspontnak csak tájékoztató jellegűnek kell lennie, és a 
Tanáccsal csak a többéves pénzügyi keret elfogadása után születhet megállapodás a pénzügyi 
keretösszegről.

A tárgyalócsoport és a szakbizottságok közötti egyeztetést a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kerettel foglalkozó előadókkal folytatott rendszeres 
megbeszélések fogják biztosítani. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottságon belül a 
különböző kezdeményezések közötti, illetve a közös megközelítési mód és a többéves 
pénzügyi keret közötti egyeztetést a koordinátorok által 2012 februárjában felállított, a 
többéves pénzügyi kerettel és a strukturális alapokkal foglalkozó eseti munkacsoport fogja 
biztosítani.

A szóban forgó számadatok:
                                                                                                                                                  
és az intézményközi megállapodással foglalkozó előadók, valamint Dehaene úr és Jensen asszony, a saját 
forrásokra vonatkozó csomaggal foglalkozó előadók.
1 P7_TA(2011)0266), a 2013 utáni Fenntartható Európai Unióval Kapcsolatos Politikai Kihívásokkal és 
Költségvetési Forrásokkal Foglalkozó Különbizottság (SURE) jelentése alapján. Ez a különbizottság többek 
között azzal a céllal került létrehozásra, hogy meghatározza a Parlament elsődleges politikai szempontjait a 2013 
utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozóan, mind jogalkotási, mind költségvetési tekintetben.
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A Bizottság a foglalkoztatási és szociális ügyekre az „Intelligens és befogadó növekedés” 
fejezete alatt a 2014–2020 közötti időszakra a következő összegek elkülönítését javasolja: 

Az uniós költségvetésen belül:

84 milliárd euró az Európai Szociális Alap számára

985,19 millió euró a társadalmi változás és innováció uniós programja (PSCI) számára   

az uniós költségvetésen kívül (a fel nem használt költségvetési sorokból igénybe veendő):

3 milliárd euró az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap számára (amelyből legfeljebb 
2,7 milliárd euró vehető igénybe a mezőgazdasági termelők támogatására) 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság számára jelentőséggel bíró egyéb programok az 
uniós költségvetésen belül:

1 7299 millió euró az „Erasmus mindenkinek” program számára (az összeg legalább 17%-át 
szakoktatásra és szakképzésre, valamint felnőttoktatásra kell felhasználni)

439 millió euró a Jogok és polgárság program számára

Uniós ügynökségek:

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ

Európai Képzési Alapítvány

A 2013 utáni Fenntartható Európai Unióval Kapcsolatos Politikai Kihívásokkal és 
Költségvetési Forrásokkal Foglalkozó Különbizottság jelentésének ajánlásai – a jelenlegi 
tárgyalási megbízatás

A „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és 
befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i parlamenti állásfoglalás1 szerint az Európa 2020 
stratégiának kell a fő politikai hivatkozást jelentenie a következő többéves pénzügyi keret 
számára. Következésképpen a struktúrának tükröznie kell és politikailag láthatóvá kell tennie 
az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és befogadó növekedéssel kapcsolatos 
elemeit. Az ajánlás szerint az összes belső szakpolitikát egyetlen, az „Európa 2020” cím alá 
kell csoportosítani. Ezt a Bizottság nem tartotta meg a többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
javaslatban.
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Az állásfoglalás hangsúlyozta, hogy az uniós költségvetés megmutathatná hozzáadott értékét 
a legtöbb tagállam gazdasága előtt álló szerkezeti kihívások, mint például az optimálistól 
elmaradó termelékenység, az államadóság magas szintje, a magas költségvetési hiány, a 
strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac nem kielégítő rugalmassága, a munkaerőpiacon 
a készségkereslet és -kínálat közötti eltérés, valamint a jóléti rendszerekre nehezedő fokozott 
nyomás elleni küzdelem révén. A munkanélküliség elleni küzdelem során az uniós 
költségvetésnek a jól működő munkaerőpiacok támogatására, a foglalkoztatási teljesítmény 
javítása érdekében a társadalmi feltételek javítására, a tisztességes munka előmozdítására, a 
munkavállalók jogainak Európa-szerte való biztosítására, valamint a szegénység csökkentését 
célzó intézkedésekre kell összpontosítania.

Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért

Az állásfoglalás elismerte a kohéziós politikának, beleértve az Európai Szociális Alapnak az 
Európa 2020 stratégia célkitűzései megvalósítása szempontjából betöltött elsődleges szerepét, 
tekintettel annak horizontális jellegére. Ebben az összefüggésben a következő elemek 
lényegesek: integrált politikai megközelítés, a koordináció javítása a szükségtelen átfedések 
elkerülésére, a különböző alapok közötti nagyobb szinergiák megteremtése, az uniós és a 
nemzeti erőforrásoknak néhány prioritásra és európai szempontból ténylegesen fontos 
projektekre való összpontosítása. Fontos lépést jelentett ebbe az irányba egy olyan közös 
stratégiai keret megalkotása, amely közös beruházási prioritásokat határoz meg az összes 
strukturális alap tekintetében. 

Az Európai Szociális Alapnak továbbra is a kohéziós politika szerves részét kell képeznie 
programozásának, végrehajtásának és igazgatásának valamennyi szakaszában. Tekintettel a 
szociális és foglalkoztatási célok elérésében betöltött alapvető szerepére, az ESZA-nak 
elsőbbséget kell kapnia és megfelelő finanszírozásban kell részesülnie. Az állásfoglalás 
sürgette, hogy az alapot fokozottabban stratégiai jelleggel alkalmazzák az egyenlőség, a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés és az oda való visszailleszkedés, valamint a 
munkanélküliség, a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés valamennyi 
formája elleni küzdelem előmozdítása érdekében. Hangsúlyozta egyben a kettősségek 
elkerülésének, valamint az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap és az ESZA közötti 
koordináció javításának szükségességét.

Az Európai Parlament óva intett attól, hogy a kohéziós alapot a Stabilitási és Növekedési 
Paktumhoz kötődő makrogazdasági feltételesség keretében szankcióknak vessék alá, mivel ez 
ellentétes lenne a kohéziós politika által megvalósítani kívánt célkitűzésekkel, nevezetesen a 
regionális különbségek csökkentésével. 

Készségek és foglalkoztathatóság

Az Európai Parlament elismerte, hogy a megfelelő oktatási és az egész életen át tartó 
tanulásra irányuló beruházások elmaradása rövid távon felerősítheti és elnyújthatja a válságot. 
A polgárok már nem rendelkeznének az új tudásalapú gazdaságban kínált munkahelyekhez 
szükséges készségekkel. Ezért az EU-nak sürgősen támogatnia kell e területen az állami 
beruházásokat és meg kell erősítenie a kapcsolatot az oktatás, a kutatás-fejlesztés és a 
foglalkoztatás között. Az oktatás, a fiataloknak szóló mobilitási programok, a képzés és az 
egész életen át tartó tanulással kapcsolatos programok, a készségkereslet és -kínálat közötti 
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eltérés csökkentése az uniós kiadások által támogatandó fontos elemek.

Ifjúságpolitika

Az állásfoglalás külön fejezetet szentelt a fiataloknak, mert ez a csoport elsődleges fontosságú 
az Unió számára, és ezt a kérdéskört átfogó témának kell tekinteni az uniós politikákban és 
programokban. A „Mozgásban az ifjúság” kiemelt kezdeményezést, amely az Európa 2020 
stratégia egyik sarokköve, megfelelően támogatni kell az új pénzügyi keretben, és az 
ifjúsággal kapcsolatos programokat – úgymint az élethosszig tartó tanulás programját és a 
„Mozgásban az ifjúság” programot – a következő többéves pénzügyi keretben külön 
programként kell megtartani.

A többéves pénzügyi kereten kívüli eszközök

Az állásfoglalás kulcsfontosságúnak tartotta az eseti alapon igénybe vehető különleges 
eszközök, beleértve az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap fenntartását. Az EGAA 
sikeresen biztosította az EU szolidaritását és támogatását a globalizáció, valamint a pénzügyi 
és gazdasági világválság negatív hatásai miatt elbocsátott munkavállalók számára. Az 
állásfoglalás azonban hangsúlyozta, hogy az alap végrehajtására irányuló eljárásokat a 
jövőben egyszerűsíteni és rövidíteni kell.

Felső határok

Az Európai Parlament határozott meggyőződése volt, hogy az új többéves pénzügyi keretben 
a felső határok 2013-as szinten való befagyasztása nem életképes lehetőség, és a számadatok 
5%-os növelését javasolta. 

Ebben az összefüggésben fontos megemlíteni az uniós költségvetés bevételi oldalát. A 
Parlament felszólította a Bizottságot, hogy javasolja az uniós források mélyreható reformját a 
valódi saját források újbóli bevezetése érdekében, amelyeket jelenleg a tagállamok közötti 
nettó egyenlegekre aránytalan hangsúlyt fektető és ezáltal az európai uniós szolidaritás 
elvének ellentmondó, a közös európai érdeket gyengítő és az európai hozzáadott értéket 
nagymértékben aláásó „nemzeti hozzájárulások” pótolnak. Továbbá a Parlament 
meggyőződése volt, hogy egy adott évi költségvetés fel nem használt tartalékkeretét, illetve a 
le nem kötött és fel nem használt előirányzatokat át kell vinni a következő évre, és ennek az 
összegnek a többéves pénzügyi keret globális tartalékát kell képeznie ahelyett, hogy 
visszatérítenék a tagállamoknak.

A Bizottság által javasolt pénzügyi eszközök 

Az előadó úgy véli, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek beruházási költségvetésnek 
kell lennie, amely ösztönzi a növekedést és a foglalkoztatást, miközben támogatja a 
megszorító intézkedéseket és megtakarításokhoz vezet a nemzeti költségvetésekben. Elő kell 
mozdítania gazdaságaink modernizálását és az emberi tőkébe való befektetéseket, amelyek 
hozzájárulnak az új generációnak az új munkahelyekre való felkészítéséhez a társadalmi és 
gazdasági szakadékok kialakulásának megakadályozása érdekében. Az új többéves pénzügyi 
keretnek képesnek kell lennie arra, hogy helyreállítsa az európai polgárok EU-ba vetett 
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bizalmát, és lehetővé tegye a Lisszaboni Szerződésben az EU-ra ruházott új kötelezettségek 
teljesítésének megkönnyítését.  

A parlamenti állásfoglalás hátterében meg kell vizsgálni a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság hatáskörébe tartozó új pénzügyi eszközök fő elemeit. Bár a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság szabadon határozhatja meg elsődleges szempontjait és kifejtheti 
véleményét a jogalkotási jelentésekben szereplő javaslatok részleteiről, az előadó fontosnak 
tartja, hogy emlékeztessen a javaslatok fő elemeire, és felsorolja azokat a kérdéseket, amelyek
döntő fontosságúak lehetnek a többéves pénzügyi keretről folytatott átfogó tárgyalások során.

Európai Szociális Alap

Az ESZA-ra irányuló javaslatból a következő elemeket kell kiemelni:

 négy „tematikus célkitűzés”:  
a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 
az oktatásba, készségekbe, és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; 
a társadalmi befogadás erősítése és a szegénység elleni küzdelem; valamint 
az intézményi kapacitás növelése és a közigazgatás hatékonyságának fokozása.

Az egyes tematikus célkitűzéseken belül az ESZA több elsődleges beruházási szempontot 
támogathat.

 az ESZA-ból nyújtott finanszírozás legalább 20%-ának a társadalmi befogadás erősítésére 
és a szegénység elleni küzdelemre való elkülönítése 

 magasabb társfinanszírozási arányok a kiemelt jelentőségű területeken, valamint egyedi 
programozási és nyomon követési intézkedések a szociális innováció és a nemzetek 
közötti együttműködés támogatására;

 a finanszírozás fokozott fontossági sorrendbe állítása: a fejlettebb régiók esetében a 
finanszírozás 80%-át legfeljebb 4 kiemelt beruházási cél között kell felosztani, míg az 
átmeneti régiók és a kevésbé fejlett régiók esetében ez az arány 70%-ra, illetve 60%-ra 
csökkenne. 

Ami a közös rendelkezésekről szóló rendeletnek az ESZA működésére gyakorolt hatását illeti, 
a következőket kell kiemelni:

 az ESZA a régiók három új kategóriájában fog működni:

 a kevésbé fejlett régiók, ahol a GDP az uniós átlag 75%-a alatt van, továbbra is 
a politika kiemelt prioritását fogják képezni,

 átmeneti régiók, amelyek GDP-je a 27 EU-tagállam átlagának 75%-a és 90%-a 
között van, 

 fejlettebb régiók, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja az átlag 90%-át.
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 A Bizottság a régiók három meghatározott kategóriája számára minimális ESZA-
részarányok meghatározását javasolja az összes strukturális alap arányában, azaz 25%-ot a 
kevésbé fejlett régiók számára, 40%-ot az átmeneti régiók számára és 52%-ot a fejlettebb 
régiók számára, ami az ESZA 84 milliárd eurós minimális teljes részarányát jelenti (a 
kohéziós politikára elkülönített teljes költségvetés 25%-a). Ennek azonban magában kell 
foglalnia a leginkább rászoruló személyek számára nyújtandó élelmiszer-támogatásról 
szóló jövőbeni bizottsági javaslatra szánt 2,5 milliárd eurós előirányzatot is.

 5% tartalékot félre kell tenni a legjobban teljesítő programok és a programozás utolsó 
évében az elsődleges szempontok kiegészítésére.

 makrogazdasági feltételesség – a Bizottság azt javasolja, hogy amikor egy ország olyan 
gazdasági nehézségekkel küzd, amelyek aláássák a kohéziós beruházás hatékonyságát, a 
Bizottság kérhesse a tagállamot, hogy vizsgálja felül stratégiáját és programjait. 

A társadalmi változás és innováció uniós programja (PSCI)

Az egyszerűsítés érdekében a Bizottság három létező eszköz, a Progress program, az EURES 
(Európai Foglalkoztatási Szolgálat) és az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz 
összeolvasztását javasolta egy eszközbe, a társadalmi változás és innováció új uniós 
programjába (PSCI), amelynek teljes költségvetése 958,19 millió euró, és amelyet közvetlenül 
a Bizottság kezel. Az ESZA-val és az EGAA-val együtt ez képezi a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó uniós foglalkoztatási és társadalmi befogadási kezdeményezés harmadik 
pillérét. 

Az új program támogatni fogja a politikák összehangolását, a bevált gyakorlatok megosztását 
és az innovatív politikák tesztelését azzal a céllal, hogy a legsikeresebb intézkedések további 
fejlesztésre kerülhessenek az ESZA támogatásával. A program az alábbi, egymást kiegészítő 
területeket foglalja magában:

 A Progress tengely uniós foglalkoztatási és szociális politikák és a munkakörülményekről 
szóló jogszabályok kidolgozását, végrehajtását, nyomon követését és értékelését fogja 
támogatni elemzés, kölcsönös tanulás és támogatások révén (a teljes költségvetés 60%-a, 
amelynek legalább 17%-át a társadalmi kísérletek előmozdítására kell juttatni).

 Az EURES tengely az EURES-hálózat tevékenységét fogja támogatni (a teljes 
költségvetés 15%-a).

 A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területe, amely elősegíti a vállalkozások 
finanszírozáshoz jutását, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a 
szociális vállalkozások esetében (a teljes költségvetés 20%-a).

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap

A Bizottság azt a stratégiai döntést hozta, hogy a 2014–2020 közötti időszakban az EGAA-t 
az uniós költségvetés keretein kívül folytatja. Ez azt jelenti, hogy az EGAA igénybevételére a 



DT\897161HU.doc 9/9 PE486.088v01-00

HU

fel nem használt költségvetési sorokból kell rendelkezésre bocsátani pénzt a költségvetési 
hatóság eseti határozata alapján.

Az intézményközi megállapodás tervezetében elkülönített összeg (3 milliárd euró, azaz évente 
429 millió euró céltartalék a 40 02 43. soron) némileg alacsonyabb, mint a 2007–2013 közötti 
időszakra szóló 3,5 milliárd euró (évente 500 millió euró). 

Az EGAA-t a 2014 és 2020 közötti időszakban szabályozó új rendeletre irányuló javaslat a 
jelenlegi rendelet logikáját követi, amely egy olyan rugalmas foglalkoztatáspolitikai eszközről 
rendelkezik, amely választ tud adni a munkaerőpiacon a globalizáció vagy váratlan válság 
káros hatásaként bekövetkező nagyszabású elbocsátások esetén. Az EGAA célja a tagállamok 
abban való támogatása, hogy a tömeges elbocsátásokra testreszabott választ adhassanak (aktív 
munkaerő-piaci intézkedések formájában).

A Bizottság által javasolt fő változás az alap hatáskörének a mezőgazdasági szektorra való 
kiterjesztését érinti, amelyet az EGAA támogatna, ha kereskedelmi megállapodások káros 
hatással vannak a szektorra. A Bizottság szerint a mezőgazdasági szektor a rendelkezésre álló 
finanszírozásból legfeljebb 2,7 milliárd eurót vehetne igénybe.

A Parlamenten belül az EGAA mezőgazdasági termelőkre történő alkalmazásáról folytatott 
tárgyalásoktól függően, az EGAA és az elkülönített finanszírozás felosztása az átfogó 
tárgyalásokon megoldandó kérdésként merülhet fel.

A Parlament belső ügyeitől függetlenül az előadó emlékeztetni kíván a Tanácsban 
tapasztalható jelenlegi politikai környezetre, hiszen a Tanács nem járult hozzá az EGAA-val 
kapcsolatos, válság miatti eltérés meghosszabbításához. Az EGAA jövőbeli létezését nem 
lehet magától értetődőnek tekinteni, mivel tagállamok egy csoportja megkérdőjelezi magát az 
alap létjogosultságát és hasznosságát. 

Élelmiszersegély a leginkább rászorulók számára

Az előadó emlékeztetni kíván arra, hogy az EU-ban leginkább rászorulók számára nyújtott 
élelmiszersegélyek jelenlegi rendszere, amely a KAP-ból kerül finanszírozásra, az Európai 
Bíróság ítéletét követően 2013-ban megszűnik. Jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy ezt a 
rendszert be lehetne olvasztani az ESZA-ba. A Bizottság azonban még nem terjesztett elő 
javaslatot, amely 2013 után biztosítaná a program folyamatosságát. 


