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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/2036(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és 
különösen annak 41. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, 
amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen2,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra3,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre4,

– 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 
megállapodásra5,

– tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 
2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra6,

– tekintettel a Bizottság által 2014. május 28-án elfogadott, 3/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezetre (COM(2014)0329),

– tekintettel a rendkívüli tartalék 2014. évi igénybevételére vonatkozó, 2014. május 28-án 
elfogadott bizottsági javaslatra (COM(2014)0328), 

– tekintettel a Tanács által …-án/-én elfogadott és a Parlamentnek …-án/-én továbbított, a 

                                               
1 HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
2 HL L 51., 2014.2.20., 1. o.
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
4 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
5 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
6 HL L 163., 2007.6.23., 17. o.
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3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (00000/2014 – C8–
0000/2014),

– tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, a Regionális Fejlesztési Bizottság 
véleményére, valamint a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Kulturális 
és Oktatási Bizottság levelére (A8-0000/2014),

A. mivel a 2014. évi általános költségvetéshez fűzött 3/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezet szerint mind a büntetésekből, szankciókból és egyéb bevételekből 
befolyó tervezett jövedelmet növelni kell 1568 millió euróval, mind pedig a többéves 
pénzügyi keret 1a., 1b., 2. és 4. fejezete alatti kifizetési előirányzatokat növelni kell 
4738 millió euróval abból a célból, hogy az év végéig fennálló, a múltbeli és folyó 
kötelezettségvállalásokból eredő kifizetési szükségleteket fedezni lehessen;

B. mivel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret végrehajtása súlyos 
kifizetési hátralékkal indult, 2013 végén csak a kohéziós politika kifizetetlen számlái 
mintegy 23,4 milliárd eurót tettek ki és ugyanebben az időpontban a fennálló 
kötelezettségvállalások (RAL) szintje elérte a 221,7 milliárd eurót, vagyis 41 milliárd 
euróval túllépte azt a szintet, amit a 2007–2013-as időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről való megállapodáskor eredetileg előirányoztak; 

C. mivel a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet teljes összegéből csupán 99 
millió eurót szánnak a kohéziós politika 2014 és 2020 közötti programjainak fedezésére, 
a maradék összeget pedig a 2007 és 2013 közötti programok lezárására (3,296 milliárd 
euró) és az egyéb fejezetekből adódó kifizetési igények fedezésére (1,34 milliárd euró) 
kívánják fordítani;

D. mivel a 2013. november 12-i együttes nyilatkozatban a Parlament, a Tanács és a 
Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy a kifizetések rendezett bonyolítása, valamint 
a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben (és annak a rendkívüli tartalékról szóló 
13. cikkében) említett rugalmassági mechanizmusok igénybevétele révén biztosítsa, 
hogy az Unió rendelkezzen 2014. évi jogi kötelezettségvállalásainak fedezéséhez 
szükséges pénzügyi eszközökkel; 

E. mivel a Tanácsban egyes küldöttségek fenntartásukat fejezték ki a rendkívüli 
tartaléknak a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet szerinti igénybevétele 
kapcsán, ami a Parlament szerint megalapozatlan aggály, és ellentmond a többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet és az intézményközi megállapodás szellemének;

1. tudomásul veszi a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság 
által benyújtott formájában;

2. teljes mértékben támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy a 3/2014. számú 
költségvetés-módosítási tervezetben a 2014. évi kifizetések szintjét 4,7 milliárd euróval 
növelni kell; üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a 2014. évi elfogadott 
költségvetésen belüli átcsoportosítási lehetőségek megvizsgálását, valamint a 2014-es 
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felső határértékéből fennmaradó kifizetési tartalék teljes mértékű felhasználást követően 
4,02 milliárd euró összegben igénybe vegye a rendkívüli tartalékot; 

3. úgy véli, hogy e bizottsági javaslatok a 2014 végéig fennálló tényleges igények 
kielégítéséhez szükséges abszolút minimumot biztosítanák, ami nem lesz elegendő a 
2010-es költségvetés óta görgetett kifizetetlen számlák okozta lavinahatás 
megoldásához; különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy az N+2 és N+3 szabály 
alkalmazásából eredő esetleges törlések megakadályozása céljából a tagállamok az 1b. 
alfejezet alatti számlák túlnyomó többségét általában a pénzügyi év végén nyújtják be; 

4. egyetért a rendkívüli tartalék igénybevételére vonatkozó javaslattal, és hangsúlyozza, 
hogy értelmezésében a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 3. cikkének (2) 
bekezdése szerint az egyedi eszközökhöz kapcsolódó kifizetéseket a felső 
határértékeken túlmenően kell fedezni; úgy véli, hogy minden más értelmezés aláássa a 
2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló politikai 
megállapodás alapját, nevezetesen azt a megállapodást, hogy az Unió kötelezettségeinek 
teljesítése érdekében célirányos, és a lehető legnagyobb mértékű rugalmasságot kell 
biztosítani;

5. emlékeztet arra, hogy a 2/2014. számú és a 6/2014. számú költségvetés-módosítások 
révén összesen 10 953 millió euróval csökkenni fog a tagállamok uniós költségvetéshez 
való GNI-alapú hozzájárulásainak aránya, és hogy a 4/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezet elfogadásával további 2433 millió euróval fog csökkenni a 
szükséges saját források összege, ami teljes mértékben ellentételezi a 3/2014. számú 
költségvetés-módosítási tervezetben, az 5/2014. számú költségvetés-módosítási 
tervezetben (az Európai Unió Szolidaritási Alapjához szükséges további 47 millió euró 
összegű forrás Olaszország, Görögország, Szlovénia és Horvátország számára) és a 
7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben (az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjához szükséges további 80 millió euró összegű forrás Horvátország, Bulgária és 
Szerbia számára) foglalt további forrásigényeket; 

6. hangsúlyozza ezért, hogy a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet 
elfogadására irányuló eljárást a 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről, a 
4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről (és azzal együtt a 4/2014. számú 
költségvetés-módosítási tervezethez benyújtott 1. sz. módosító indítványról), az 5/2014. 
számú költségvetés-módosítási tervezetről, a 6/2014. számú költségvetés-módosítási 
tervezetről és a 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről folytatott
tárgyalásokkal párhuzamosan szándékozik lefolytatni; 

7. felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a 2., 3., 4., 5., 6. és 7/2014. számú 
költségvetés-módosítási tervezetek módosítás nélkül kerülnek elfogadásra, az 
összességében pozitív költségvetési egyenleget eredményezne, és általánosságban véve 
a tagállamok GNI-alapú hozzájárulásainak csökkenéséhez vezetne annak érdekében, 
hogy a 2014-es költségvetésben megfelelő szintű kifizetési előirányzatok álljanak 
rendelkezésre az Unió fennálló jogi kötelezettségeinek fedezésére; 

8. hangsúlyozza, hogy a 2013. november 12-i nyilatkozatok a 2014-es költségvetésre 
vonatkozó megállapodás szerves részét képezték, és azok a három intézmény hivatalos, 
a kölcsönös bizalom és az elkötelezett együttműködés jegyében maradéktalanul 
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tiszteletben tartandó kötelezettségvállalásának tekintendők; 

9. kész jóváhagyni a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi 
álláspontot, amennyiben a Tanács módosítás nélkül elfogadja az alapjául szolgáló 
európai bizottsági javaslatot, továbbá módosítás nélkül elfogadja a 2/2014. számú 
költségvetés-módosítási tervezetet, a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, 
az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, a 6/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezetet és a 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.


