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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(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 vonatkozó általános költségvetésére, 
amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen,2

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre,3

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra,4

– tekintettel a Bizottság által 2014. október 17-én elfogadott, 6/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezetre (COM(2014)0649),

– tekintettel a Tanács által …-án/-én elfogadott és a Parlamentnek …-án/-én továbbított, a 
6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (0000/2014 – C8–
0000/2014),

– tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8–0000/2014),

A. mivel a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet a tradicionális saját forrásokra, 
valamint a héa- és GNI-alapú hozzájárulásokra vonatkozó előrejelzések 
felülvizsgálatával, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap költségvetési 
előirányzatainak és a fenntartható halászati partnerségi megállapodások számára képzett 
tartaléknak a csökkentésével, valamint az európai ombudsman költségvetési 

                                               
1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
2 HL L 51., 2014.2.20., 1. o.
3 HL L 347., 2013.12.20., 884.o.
4 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
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előirányzatainak növelésével foglalkozik;

B. mivel a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetnek a kiadásokra gyakorolt 
összhatásaként a kötelezettségvállalási előirányzatok 76,2 millió euróval csökkeni, a 
kifizetési előirányzatok pedig 93 500 euróval növekedni fognak;

C. mivel e költségvetés-módosítás bevételekre gyakorolt összhatásaként a saját forrásokra 
vonatkozó követelmények összesen 9528 millió euróval csökkennek, amely magában 
foglalja a tagállami GNI-alapú hozzájárulások 9948 millió eurós csökkenését, és a 
tradicionális saját források 420 millió eurós növekedését;

D. mivel a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési 
módosításoknak a 2014. évi költségvetésbe történő, előírások szerinti belefoglalása; 

1. tudomásul veszi a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság 
által benyújtott formájában;

2. megjegyzi, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap költségvetési 
előirányzatainak és a fenntartható halászati partnerségi megállapodások számára képzett 
tartaléknak a csökkentése összesen 76,3 millió euró összegű csökkenést eredményez a 
kötelezettségvállalási előirányzatok, és 6,2 millió eurós csökkenést eredményez a 
kifizetési előirányzatok tekintetében, ami elsősorban az Alapra vonatkozó jogalap 
késedelmes elfogadásából, valamint az említett halászati megállapodásokkal 
kapcsolatos tárgyalások állásának aktualizált értékeléséből adódik;

3. üdvözli azt a javaslatot, hogy a kifizetési előirányzatokban keletkező, a 2. bekezdésben 
említett megtakarításból 6,1 millió eurót a sürgősségisegély-tartalék keretében az év 
végéig esetlegesen kialakuló humanitárius segítségnyújtási válsághelyzetek 
finanszírozására fordítsanak;

4. tudomásul veszi az európai ombudsman kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatainak összesen 93 500 eurós növelését, amelyre a végül 2014 áprilisában 
elfogadott, 2012. július 1-jétől járó fizetéskiigazítás fedezése érdekében van szükség;

5. felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az előző évek 
héa-egyenlegére 285 millió euró hiányt, a GNI-egyenlegre pedig 9813 millió euró 
többletet könyveljenek el, amelynek összességében 9528 millió eurós kihatása lenne, és 
ami a tagállami GNI-hozzájárulásokra vonatkozó költségvetési tétel automatikus 
csökkenését eredményezné;

6. hangsúlyozza, hogy a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet összhatásaként a 
GNI-alapú hozzájárulások 9948 millió euróval csökkennének, a tradicionális saját 
forrásokra vonatkozó előrejelzések pedig 420 millió euróval emelkednének;

7. emlékeztet arra, hogy a 6/2014. számú költségvetés-módosítás elfogadása esetén a 
tagállami GNI- hozzájárulások mértéke 9948 millió euróval csökkenne, és ezért az 
uniós költségvetéshez való GNI-alapú hozzájárulás tagállami részarányának a 2/2014. 
és a 4/2014. számú költségvetés-módosításokból következő csökkenésével együtt az 
teljes mértékben ellentételezné a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben 
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kért 4738 millió euró összegű, az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben az 
EU Szolidaritási Alapja keretében Olaszország, Görögország, Szlovénia és 
Horvátország számára kért 47 millió euró összegű, valamint a 7/2014. számú 
költségvetés-módosítási tervezetben az EU Szolidaritási Alapja keretében Bulgária, 
Horvátország és Szerbia számára kért 80 millió euró összegű további forrásigényeket; 

8. hangsúlyozza ezért, hogy a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet 
elfogadására irányuló eljárást a 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről, a 
3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről, a 4/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezetről, az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről és a 
7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről folytatott tárgyalásokkal 
párhuzamosan szándékozik lefolytatni; 

9. 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; 

10. kész jóváhagyni a 6/2014. 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 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, 
a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, az 5/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezetet és a 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

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


