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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a rendkívüli tartaléknak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 
a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i 
intézményközi megállapodás 14. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre1 és különösen annak 13.
cikkére,

– 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 
megállapodásra2 és különösen annak 14. pontjára,

– tekintettel a Parlament, a Tanács és a Bizottság kifizetési előirányzatokról szóló, a 2013. 
november 12-i közös következtetésekben elfogadott közös nyilatkozatára3,

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

– tekintettel a Bizottság által 2014. április 15-én elfogadott, 3/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezetre (COM(2014)0329),

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

A. 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; mivel ez a helyzet 
elfogadhatatlan és sürgős intézkedésekre van szükség, illetve a többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelet rugalmassági mechanizmusainak igénybevételére – ahogyan 
erről a többéves pénzügyi keretben is megállapodás született –, azért, hogy ne kerüljön 
veszélybe az uniós szakpolitikák és programok végrehajtása,  valamint hogy korlátozva 
legyenek a késedelmes fizetésekhez kapcsolódó kamatigények és hogy ne fokozódjék 

                                               
1 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
2 HL C 373., 2013.12.20, 1. o.
3 Elfogadott szövegek, 2013.11.20., P7_TA(2013)0472.
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indokolatlanul  az uniós költségvetés kedvezményezettjeinek gazdasági 
kiszolgáltatottsága és veszélyeztetettsége; e

B. mivel a 2014. évi költségvetési egyeztetés keretében a Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közösen megállapodott arról, hogy –mivel gondoskodni kell a kifizetések 
rendes menetéről, és el kell kerülni, hogy a RAL rendellenes módon áthúzódjon a 2015. 
évi költségvetésre – igénybe veszik a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 
rugalmassági mechanizmusait, többek között a rendkívüli tartalékot; 

C. mivel az előre nem látható körülményekre való reagálás minden egyéb pénzügyi 
lehetőségének megvizsgálása után a Bizottság azt javasolta, hogy a 2014-es pénzügyi 
évre vegyék igénybe az Európai Unió általános költségvetésében szereplő kifizetési 
előirányzatoknak a kifizetési felső határ feletti kiegészítésére rendelkezésre álló 
rendkívüli tartalék teljes összegét; 

D. mivel nem valószínű, hogy ez az igénybevétel fenntartható módon megoldja a kifizetési 
előirányzatok közelmúltbeli szűkösségét és a növekvő számú fennálló 
kötelezettségvállalást, inkább csak korlátozza a következő évre átvitt kifizetetlen 
számlák számának emelkedését, amely 2010 óta minden évben 50%-al emelkedett;

E. mivel egyébként ennek az igénybevételnek a finanszírozása a 2014. évi váratlan 
kiegészítő bevételek miatt megvalósítható úgy, hogy a nemzeti költségvetések számára 
szinte egyáltalán nem jelent kiadást;

1. egyetért a rendkívüli tartalék 2014-re történő igénybevételével, a Bizottság által 
javasoltak szerint;

2. hangsúlyozza, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. 
pontja szerinti igénybevétele újra bizonyítja azt a döntő fontosságú igényt, hogy az 
uniós költségvetésnek egyre rugalmasabbnak kell lennie;

3. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

4. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint 
gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak 
és a Bizottságnak.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a rendkívüli tartaléknak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 
a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i 
intézményközi megállapodás 14. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre1 és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra2 és különösen 
annak 14. pontja második albekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel: 

(1) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 13. cikke az Unió bruttó nemzeti 
jövedelmének legfeljebb 0,03 %-át kitevő rendkívüli tartalékot hozott létre; 

(2) az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 6. cikkével összhangban a Bizottság kiszámította a 
rendkívüli tartalék 2014-re vonatkozó maximális összegét3;

(3) miután a többéves pénzügyi keret 2014. évi kifizetési felső határának 2013. februári, 
első alkalommal történő meghatározása után felmerült, előre nem látott körülményekre 
való reagálás minden egyéb pénzügyi lehetőségét megvizsgálták, szükségesnek tűnik az 
Európai Unió általános költségvetésében szereplő kifizetési előirányzatoknak a 
kifizetési felső határ feletti kiegészítése céljából rendelkezésre álló rendkívüli tartalék 
teljes összegének a 2014-es pénzügyi évre történő igénybevétele,

                                               
1 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
2 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
3 A Bizottság 2013. december 20-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A pénzügyi keret 2014-

re vonatkozó technikai kiigazítása a GNI alakulásának megfelelően (COM(2013) 928 final).
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének céljára igénybe 
kell venni a rendkívüli tartalékot a többéves pénzügyi keret kifizetési felső határa felett 4 026 
700 000 EUR összegű kifizetési előirányzat biztosítására.

Ezt az összeget az 1a. alfejezet (282 000 000 EUR), az 1b. alfejezet (3 394 700 000 EUR), a 
2. fejezet (100 000 000 EUR), valamint a 4. fejezet (250 000 000 EUR) keretében történő 
kifizetések kiegészítésére kell felhasználni.

2. cikk

A 2014-es pénzügyi évre vonatkozó rendkívüli tartalék révén igénybe vett 4 026 700 000 
EUR összeget a tartalékkal szemben a következő évekre vonatkozó kifizetési felső határok 
keretében kell ellentételezni:

a) 2018: EUR 1 342 300 000
b) 2019: EUR 1 342 200 000
c) 2020: EUR 1 342 200 000.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

Az Európai Parlament részéről                     A Tanács részéről
Az elnök Az elnök


