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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános 
költségvetésének tervezetéről – valamennyi szakasz (13110/2011 – C7-0247/2011 – 
2011/2020(BUD)) és az Európai Unió 2012. évi általános költségvetési tervezetéhez fűzött 
1/2012. (COM(2011)0372) és 2/2012. (COM(2011)0576) számú módosító indítványokról 

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére, valamint az 
Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 
2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra1,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. 
május 17-i intézményközi megállapodásra3,

– tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés elkészítésére vonatkozó általános 
iránymutatásokról szóló 2011. március 24-i állásfoglalására4,

– tekintettel a Parlamentnek a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási 
becsléseiről szóló, 2011. április 6-i állásfoglalására – I. szakasz – Parlament5,

– tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a 
Bizottság által 2011. május 26-án előterjesztett tervezetére (COM(2011)0300),

– tekintettel a 2012. évi költségvetés tervezetéről folytatott háromoldalú egyeztetésre 
vonatkozó felhatalmazásról szóló 2011. június 23-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Unió költségvetési tervezetéről szóló, a Tanács által 2011. július 25-
én elfogadott álláspontra (13110/2011 – C7–0247/2011),

–  tekintettel az Európai Unió 2012. évi általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2011. 
és 2/2012. számú módosító indítványokra, amelyeket a Bizottság 2011. június 17-én, 
illetve 2011. szeptember 16-án nyújtott be,

– tekintettel eljárási szabályzata 75b. cikkére,

1 HL L 163., 2007.6.23., 17. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 139., 2006.6.14., 1. o.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0114.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0140.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0296.
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– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a többi illetékes bizottság véleményére 
(A7–0345/2011),

III. SZAKASZ 

Általános megállapítások

1. emlékeztet arra, hogy a 27 uniós tagállam és az uniós intézmények közösen jóváhagyott 
célja az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaság előmozdítása, amely az Európa 2020 
stratégiában meghatározott hét kiemelt kezdeményezés megvalósítása révén munkahelyeket 
és minőségi foglalkoztatást teremt; emlékeztet rá, hogy e stratégia megvalósítása igen nagy 
értékű – az uniós költségvetés felülvizsgálatáról szóló bizottsági közlemény1 becslése szerint 
nem kevesebb mint 1800 milliárd eurós – előretekintő beruházást tesz szükségessé 2020-ig; 
ezért hangsúlyozza, hogy a szükséges beruházások nem halaszthatók tovább, hanem már most 
meg kell valósítani azokat mind uniós, mind tagállami szinten;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 2012-es költségvetési stratégiájának középpontjába 
az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiát kell állítani 
annak érdekében, hogy segítsünk Európának kilábalni és megerősödve kikerülni a válságból;

3. ennek tükrében mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a jelenlegi válság 
következtében az állami beruházások a fenti területek némelyikén csökkentek, mivel a 
tagállamoknak újra kellett gondolniuk költségvetésüket; e tendencia visszafordítását sürgeti, 
és határozott véleménye, hogy ha az EU egésze meg akarja valósítani az Európa 2020 
stratégiát, akkor a befektetéseket uniós és nemzeti szinten is garantálni kell; úgy gondolja, 
hogy az uniós költségvetés a tagállamok gazdaságélénkítési politikáit erősítő eszközként 
jelentős szerepet tölthet be azáltal, hogy ösztönzi és támogatja a növekedést és a 
foglalkoztatást erősítő nemzeti beruházásokat, és ennek megfelelően kell felhasználásra 
kerülnie; hangsúlyozza, hogy mindez teljes összhangban van az európai szemeszter 
dinamikájával, amely a helyesebb európai gazdaságirányítást szolgáló új mechanizmusként 
azt tűzte ki célul, hogy fokozza az uniós és a nemzeti költségvetések egységességét, 
szinergiáit és egymást kiegészítő jellegét az Európa 2020 stratégia közösen kialakított 
céljainak megvalósítása során;

4. ismételten emlékeztet arra, hogy az uniós költségvetés semmiképpen sem tekinthető és 
értékelhető egyszerűen a nemzeti költségvetésekre további terhet rovó pénzügyi tételnek, 
hanem éppen ellenkezőleg, lehetőséget kell látni benne az Unió egészének érdekeit szolgáló 
és hozzáadott értéket jelentő kezdeményezések és beruházások fellendítésére, amelyek 
legtöbbjéről a Parlament és a Tanács közösen dönt, és így nemzeti szintű legitimációval is 
bírnak; 

5. ismételten hangsúlyozza az uniós költségvetés nemzeti költségvetéseket kiegészítő jellegét 
és az általa adott – a növekedést és a munkahelyteremtést előmozdító – lendületet, és rámutat, 
hogy sajátos természetére és korlátozott méretére tekintettel az uniós költségvetést nem 
szabad önkényes csökkentésekkel megtörni és korlátozni, sőt éppen ellenkezőleg, bizonyos 
célterületeket meg kell erősíteni;

1 (COM(2010)0700).
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6. rámutat arra, hogy a többéves pénzügyi keretből eredő tartalék – különösen az 1a. alfejezet 
és a 4. fejezet esetében – nem tesz lehetővé tényleges mozgásteret, emellett csökkenti az EU 
arra való képességét, hogy prioritásainak fenntartása mellett reagáljon a politikai változásokra 
és váratlan szükségletekre; hangsúlyozza, hogy az EU előtt álló kihívások mértéke a többéves 
pénzügyi keret jelenlegi plafonértékeit jóval meghaladó forrásokat tenne szükségessé; ezzel 
összefüggésben emlékeztet arra, hogy a számos felmerült új kihívás és prioritás, például az 
idei arab tavasz, elkerülhetetlenné tette a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodásban foglalt eszközök igénybevételét, és hogy határozott lendületet kell adni az 
Európa 2020 stratégia végrehajtásának, ami összehangolt módja a jelenlegi gazdasági és 
szociális válság leküzdésének;

A Tanács álláspontja

7. sajnálatát fejezi ki, amiért a Tanács csökkentette a Bizottság költségvetési tervezetét, a 
kötelezettségvállalások esetében 1,59 milliárd euróval (-1,08%), míg a kifizetések esetében 
3,65 milliárd euróval (-2,75%), aminek eredményeképpen a kötelezettségvállalások összege 
146,25 milliárd euró (a 2011-es költségvetéshez képest1 +2,91%), a kifizetéseké pedig 129,09 
milliárd euró lett (+2,02%) összehasonlítva a Bizottság költségvetési tervezetében szereplő 
+4,03%-kal, illetve +4,91%-kal (beleértve az 1/2012. számú módosító indítványt);

8. megjegyzi, hogy a Tanács több száz költségvetési sor esetében javasolt csökkentéseket, 
anélkül, hogy egyetlen növelést is javasolt volna; hangsúlyozza, hogy ezek a lineáris 
csökkentések a többéves pénzügyi keret valamennyi fejezetét érintik, jóllehet nem azonos 
mértékben; 

9. rámutat arra, hogy a Tanács közelmúltban elfogadott álláspontjait tekintve e csökkentések 
némelyike következetlen, ilyen például a 2012-es költségvetési tervezet újonnan létrehozott 
pénzügyi felügyeleti ügynökségekre vonatkozó költségvetési sorainak Tanács általi 
csökkentése, amely ügynökségek létrehozását a Tanács szorgalmazta, de amelyek megfelelő 
működéshez szükséges pénzügyi eszközökkel való ellátására nem tűnik hajlandónak;

10. ennek fényében és a Parlament korábbi felhívásai ellenére sajnálatosnak tartja, hogy a 
Tanács horizontális csökkentéseket hajtott végre a költségvetésben az előirányzatok átfogó 
szintjének előzetes megállapításával anélkül, hogy kellően figyelembe vette volna az Unió 
megállapított célkitűzéseinek és politikai kötelezettségvállalásainak megvalósítására 
vonatkozó tényleges szükségletek pontos értékelését és a Parlament által a fent említett, 
háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról szóló 2011. június 23-i állásfoglalásban 
meghatározott prioritásokat;

11. hangsúlyozza, hogy a csökkentendő költségvetési tételek és összegek kiválasztásakor 
pusztán a korábbi végrehajtási arányok, valamint az előző évi költségvetéshez képesti 
növekedési arányok figyelembevétele nem előretekintő megközelítés, amely a többéves 
pénzügyi tervezés keretében nem teszi lehetővé a végrehajtás éveken keresztül történő 
felgyorsításának megfelelő érzékeltetését;

12. megjegyzi, hogy a Tanács által javasolt alacsony szintű kifizetési előirányzatok a 

1 Beleértve az 1–3/2011. számú költségvetés-módosításokat.
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kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok közötti nagyobb fokú eltérést idéznének elő, 
ami automatikusan a fennálló kötelezettségvállalások (RALs) növekedését eredményezné az 
év végén, különösen az 1a. és 1b. alfejezetek esetében; ezzel összefüggésben figyelmeztet 
arra, hogy a felgyűlt fennálló kötelezettségvállalások összege – a jelenlegi többéves pénzügyi 
keret végéhez közeledve – már most is rendkívül magas;

A Parlament költségvetési javaslata

13. az előirányzatok átfogó szintjét 147 766,52, illetve 133 143,18 millió euróban határozza 
meg a kötelezettségvállalások, illetve kifizetések esetében;

14. emlékeztet rá, hogy az Európa 2020 stratégiával kapcsolatos szakpolitikákat a 2012-es 
költségvetés legfontosabb prioritásai közé sorolta1, mivel azok alapvető és szükséges elemei 
az uniós gazdaságélénkítési stratégiának; kiemeli, hogy az előirányzatok bizonyos 
költségvetési tételek esetében javasolt növelése az EU jövőjére vonatkozó rövid és hosszú 
távú stratégiákat is szolgálja;

15. úgy véli, hogy a Bizottság által javasolt kifizetések szintje az abszolút minimum, amint 
azt Barroso elnök és Janusz Lewandowski biztos is több nyilatkozatában kijelentette; nem 
bízik benne, hogy a kifizetési előirányzatokról szóló 1. számú tanácsi nyilatkozattervezet, 
amelynek célja a lehetséges többletkifizetési igények rendezése, e tekintetben bármilyen 
segítséget jelent, különösen a 2011 eleji tapasztalatok fényében, amikor is a Tanács nem 
mutatott hajlandóságot arra, hogy eleget tegyen a 2011-es költségvetés esetében tett hasonló 
nyilatkozatának; ezért úgy határoz, hogy a legtöbb kifizetési előirányzatot visszaállítja a 
költségvetési tervezetben szereplő szintre annál is inkább, mivel a Tanács által a kifizetési 
előirányzatokban végrehajtott csökkentések az Európa 2020 stratégia célkitűzései alá tartozó 
területeket és tételeket is érintik, különös tekintettel az 1a. és az 1b. alfejezetre;

1a. alfejezet

16. emlékeztet rá, hogy az 1a. alfejezet a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keret kulcsfontosságú fejezete az Európa 2020 stratégia céljainak teljesítése 
szempontjából, hiszen közvetve vagy közvetlenül hozzájárul mind az öt kiemelt cél és mind a 
hét kiemelt kezdeményezés finanszírozásához;

17. sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság és a Tanács általában nem javasolja azon 
beruházások támogatásának a korábban tervezettnél nagyobb arányú növelését, amelyekre 
nagy szükség lenne a hét kiemelt kezdeményezés végrehajtásához, és megjegyzi, hogy a 
Bizottság sajnálatos módon hajlik a közös pénzügyi erőfeszítés tekintetében szükséges nagy 
ugrás elhalasztására a 2013 utáni többéves pénzügyi keret időszakára; meggyőződése, hogy ez 
a hozzáállás komolyan veszélyeztetni fogja a 2020-ra kitűzött kiemelt célok teljesítését; ezért 
a Bizottság költségvetési tervezetéhez képest célzott emeléseket javasol néhány 
kulcsfontosságú területen, nevezetesen a versenyképesség és a vállalkozás, a kutatás és 
innováció, az oktatás és az egész életen át tartó tanulás területén;

18. emlékeztet rá, hogy az ITER finanszírozása érdekében a költségvetési hatóságnak meg 
kell állapodnia a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret 

1 Lásd például a Parlament háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról szóló 2011. június 23-i 
állásfoglalását.
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felülvizsgálatáról; tudomásul veszi a Bizottság 2011. április 20-i javaslatát az ITER 2012–
2013-as finanszírozásához hiányzó 1300 millió euró fedezésére, de annak megfelelően, hogy 
a Tanács kizárta az ITER többletfinanszírozását költségvetési olvasatából, ragaszkodik hozzá, 
hogy az ITER többletköltségeivel kapcsolatos tárgyalások különüljenek el a 2012-es 
költségvetési eljárástól; mindazonáltal kész az ITER-hez szükséges többletfinanszírozás 
kérdésének 2011 végéig történő megoldására annak biztosítása érdekében, hogy a fúzióval 
kapcsolatos meglévő uniós struktúrák ne gyengüljenek azáltal, hogy nem születik határozat;

19. megerősíti, hogy határozottan ellenez a 7. kutatási keretprogram terhére történő, a 
Bizottság által az ITER finanszírozási csomag részeként javasolt minden átcsoportosítást, 
mivel így veszélybe kerül a 7. kutatási keretprogram sikeres végrehajtása, és jelentősen 
csökken a keretprogram hozzájárulása az Európa 2020 stratégia kiemelt céljainak 
teljesítéséhez és kiemelt kezdeményezéseinek végrehajtásához; ezért a 7. keretprogram 
esetében visszaállítja a középtávú pénzügyi tervezés adatait azáltal, hogy 100 millió euróval 
növeli a Bizottság által csökkentett költségvetési tételeket; visszaállítja továbbá a 7. 
keretprogram kifizetési költségvetési sorait érintő tanácsi csökkentések nagy részét 
(492 millió euró) a jelenlegi jogi kötelezettségek végrehajtásának nem teljesítésével 
kapcsolatos bármilyen kockázat elkerülése érdekében, ami a késedelmi kamatok megfizetése 
miatt többletköltségeket eredményezne;

20. úgy határoz, hogy tovább növeli a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét a 7. 
keretprogram kiválasztott költségvetési sorain (Kapacitások – Kutatás a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) javára, Együttműködés – Energia, Ötletek, Emberek, Az 
energiához kapcsolódó kutatás); úgy véli, hogy ezek a költségvetési sorok nélkülözhetetlenek 
az Európa 2020 stratégia középpontjában lévő kulcsfontosságú területeken történő 
növekedéshez és beruházásokhoz; úgy véli, a 7. keretprogram jelenlegi végrehajtási aránya 
biztosítja ezeknek a további összegeknek a fenti programok pénzügyi tervezésébe való 
eredményes integrálását;

21. az eredetileg tervezetthez képest tovább növeli a Versenyképességi és innovációs 
keretprogram (CIP – Intelligens energia és CIP – Vállalkozási és innovációs program) 
kötelezettségvállalási előirányzatainak átfogó szintjét az Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezéseinek megvalósítása érdekében; reméli, hogy e forrásnövekedés hozzá fog 
járulni a kkv-k e programhoz való hozzáférésének javításához, valamint egyedi programok és 
innovatív finanszírozási mechanizmusok kidolgozásához; ennek kapcsán emlékeztet arra, 
hogy a kkv-k fontos szerepet játszanak az EU gazdaságának fellendítésében, és kiemelten 
támogatja a versenyképességi és innovációs programot (CIP) és a vállalkozási és innovációs 
programot (EIP) mint a válság leküzdését szolgáló elengedhetetlen eszközt;

22. úgy határoz, hogy jelentős mértékben növeli az egész életen át tartó tanulás programjának 
kötelezettségvállalási előirányzatait, tekintettel annak magas európai hozzáadott értékére, 
valamint a „Mozgásban az ifjúság” és az „Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezéshez való 
jelentős hozzájárulására; meggyőződése, hogy ezek az emelések teljes mértékben 
végrehajthatóak, mivel az e program számára az Európai Parlament által javasolt és a 
költségvetési hatóság által a 2011-es költségvetésben elfogadott további pénzügyi támogatást 
eddig sikeresen végrehajtották, ami a résztvevők számának jelentős emelkedéséhez vezetett; 
megerősíti a fiatalokkal és az oktatással kapcsolatos uniós programok támogatása iránti 
szilárd elkötelezettségét, mivel azok hozzájárulhatnak a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentéséhez; emellett javasolja az Erasmus Mundus program 
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kötelezettségvállalási előirányzatainak további növelését;

23. úgy határoz, hogy visszaállítja az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
költségvetési során a költségvetési tervezetben szereplő kifizetési előirányzatokat, és a 
helyszíni segítségnyújtás felgyorsítása érdekében ismételten kéri az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap igénybevételére vonatkozó eljárás további javítását;

24. e tekintetben javasolja a költségvetési hatóság másik ága számára a rugalmassági eszköz 
igénybevételét 30,75 millió euró összegben az 1a. alfejezeten belül;

1b. alfejezet

25. megállapítja, hogy a Tanács álláspontja a kötelezettségvállalások tekintetében nem módosítja a 
bizottsági javaslatot, és hangsúlyozza, hogy ez a kötelezettségvállalási előirányzatokkal 
kapcsolatos álláspont teljesen összhangban van a többéves pénzügyi keretben megállapított 
előirányzatokkal, figyelembe véve a pénzügyi keret 2012-re vonatkozó technikai jellegű 
kiigazítását a 2006. június 17-i intézményközi megállapodás 17. pontjának megfelelően;

26. emlékeztet arra, hogy a regionális és kohéziós politikák fontos szerepet töltenek be az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása és az európai régiók gazdasági 
fellendülése szempontjából; sajnálja a Tanács megszorító megközelítését a kifizetések 
vonatkozásában, amelyek mintegy 1300 millió euróval csökkentek a Bizottság 2012. évi 
kifizetési előirányzatokra vonatkozó becsléseihez képest; megjegyzi, hogy a Tanács 
csökkentései csak a konvergencia célkitűzés és a technikai segítségnyújtás sorait nem 
érintették; emlékeztet arra, hogy ezek a csökkentések olyan költségvetési előirányzatokra 
vonatkoznak, amelyek már eleve messze alatta maradtak a tagállamok saját becsléseinek 
(2012-re 61 milliárd euró, azaz a költségvetési tervezetet mintegy 50%-kal meghaladó 
összeg), és az általános vélemény szerint az abszolút minimumot jelentik a felmerülő 
kifizetési igények teljesítéséhez és a végrehajtás programozási időszak végén történő 
felgyorsulásának figyelembe vételéhez; meggyőződése, hogy ez a tanácsi hozzáállás annál is 
inkább elfogadhatatlan, mivel az Európai Bizottság nemrégiben konkrét javaslatokat tett a 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap kifizetéseinek a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság 
által legsúlyosabban érintett országok tekintetében történő megerősítésére; kéri a regionális és 
a kohéziós politika végrehajtásának értékelését, valamint konkrét javaslatok előterjesztését a 
fennálló kötelezettségvállalások csökkentésének módjára vonatkozóan;

27. ezért a Tanács által a kifizetési előirányzatok vonatkozásában bevezetett csökkentéseket a 
költségvetési tervezet szintjére állítja vissza,

2. fejezet

28. általánosságban az e fejezet alatt végrehajtott tanácsi csökkentéseket 60 457,76 millió 
eurós szintre állítja vissza, ami 3,07%-kal meghaladja a 2011-es költségvetést; úgy véli, hogy 
a Bizottság költségvetési igényekre vonatkozó becslései reálisabbak a Tanács javaslatainál, 
különös tekintettel a jelenlegi jelentős mértékű gazdasági bizonytalanságra, valamint a piacok 
instabilitására;

29. rámutat, hogy a 2011 őszén benyújtandó hagyományos mezőgazdasági módosító 
indítvány eredményeként a jelenlegi becslések a valós igények pontosabb felméréséhez 
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igazodnak majd; ennek alapján felhívja a figyelmet a 2012-ben a tervek szerint rendelkezésre 
álló címzett bevételek végső szintjére (a szabályszerűségi záróelszámolásból adódó 
korrekciók, szabálytalanságok és kiegészítő tejilleték), amely végső soron meghatározza a 
2012-es költségvetésben elfogadandó új előirányzatok szintjét; becslése szerint a jelenleg 
hagyott mozgástér (352,24 millió euró) valószínűleg fedezni fogja e fejezet szükségleteit, 
amennyiben nem merülnek fel váratlan körülmények;

30. elutasítja az úgynevezett negatív kiadások (végső elszámolás) költségvetési 
előirányzatainak növelését, ami úgy tűnik, hogy a 2. fejezetben szereplő előirányzatok 
általános szintjének mesterséges csökkentését jelenti; úgy véli azonban, hogy a tagállamok 
esetlegesen jobban fel tudják mérni nemzeti felügyeleti és ellenőrzési rendszereik 
hatékonyságát és megbízhatóságát a mezőgazdasági politika területén, amelyet valószínűleg 
túlbecsültek;

31. hangsúlyozza, hogy a zöldség- és gyümölcságazaton belüli válságokkal kapcsolatos 
megelőző és válaszadási mechanizmusok egyértelműen elégtelenek, és ezért haladéktalanul 
megoldást kell találni, amíg az új KAP hatályba nem lép; sürgeti a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő konkrét javaslatot az Európai Parlament és a Tanács számára a termelői 
szervezetek számára biztosított működési alapokon belüli válságalaphoz való uniós 
hozzájárulás megfelelő mértékű növelésének biztosítása érdekében; kéri, hogy ez a növelés az 
E. coli-válság által érintett termelőkre irányuló külön intézkedéseket és a jövőbeni válságok 
megelőzését szolgálja;

32. fokozott támogatást irányoz elő az iskolatej-program számára, és biztosítja az 
iskolagyümölcs-program folyamatos támogatását;

33. fenntartja az Európai Unió legrászorultabb polgárait segítő élelmiszer-ellátási program 
költségvetési előirányzatait, amely program 18 millió alultápláltságban szenvedő embert segít 
az Unión belül; üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló közelmúltbeli erőfeszítéseit (lásd 
COM(2011)0634), 2011. október 3.), hogy politikai és jogi megoldást találjon a program 
2012-es és 2013-as végrehajtását érintő drasztikus csökkentések elkerülése érdekében; 
határozottan felszólítja a Tanácsot, hogy haladéktalanul fogadja el ezt a javaslatot, különös 
tekintettel a pénzügyi és gazdasági válság nyomán sok tagállamban kialakult nehéz helyzetre;

34. gondoskodik a kizárólag a környezettel és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépéseknek prioritást biztosító LIFE+ program hasonló arányú folyamatos támogatásáról; 
ismételten emlékeztet arra, hogy a környezeti problémák és azok megoldásai nem függenek 
nemzeti határoktól, ezért egyértelmű, hogy e kérdéseket uniós szinten kell kezelni; ezzel 
összefüggésben felhívja a tagállamokat, hogy javítsák jelentős mértékben az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását;

35. hangsúlyozza, hogy a közös halászati politika továbbra is fontos politikai prioritás, és 
annak finanszírozását – a közelgő reformra tekintettel – a költségvetési tervezetben javasolt 
szinten tartja; véleménye szerint az integrált tengerpolitika finanszírozása nem történhet a 2. 
fejezetbe tartozó, halászattal összefüggő egyéb fellépések és programok kárára; a hatékony 
halászati gazdálkodást alapvető fontosságúnak tekinti a halállományok megőrzése és a 
túlhalászás megakadályozása érdekében; üdvözli az új nemzetközi halászati szervezeteknek 
nyújtott további támogatást;
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3a. alfejezet

36. emlékeztet arra, hogy határozottan felszólított a migráció és a szolidaritás területén 
jelentkező jelenlegi kihívások megfelelő és kiegyensúlyozott megválaszolására a legális 
migráció kezelése és az illegális migráció megelőzése és leküzdése érdekében; elismerve az 
uniós tagállamok azon kötelezettségét, hogy megfeleljenek az európai uniós jogszabályoknak, 
hangsúlyozza, hogy elegendő finanszírozást és támogatási eszközöket kell biztosítani a 
szükséghelyzetek kezeléséhez a belföldi védelemre vonatkozó szabályok, az emberi jogok, 
valamint a tagállamok közötti szolidaritás szellemének maradéktalan tiszteletben tartása 
mellett; ennek megfelelően kéri egyrészt – megnövekedett feladataikra tekintettel – a Frontex 
és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, másrészt az Európai Menekültügyi Alap 
költségvetési előirányzatainak a költségvetési tervezeten túlmenő kiegyensúlyozott emelését; 
továbbá a költségvetési tervezet szintjére állítja vissza az Európai Visszatérési Alap és a 
Külső Határok Alap kötelezettségvállalási előirányzatait; szilárd meggyőződése, hogy a 
jelenlegi – különösen a földközi-tengeri térségen belüli – fejleményekre, valamint az EU 
külső határainak biztonságát és a migrációs hullámok kezelését érintő kihívásokra tekintettel 
elengedhetetlen ezeknek az alapoknak a megfelelő dotálása;

37. sajnálja a Frontex, a Külső Határok Alap és az Európai Visszatérítési Alap 
előirányzatainak Tanács általi jelentős csökkentését; szilárd meggyőződése, hogy a jelenlegi – 
különösen a földközi-tengeri térségen belüli – fejleményekre, valamint az EU külső 
határainak biztonságát és a migrációs hullámok kezelését érintő kihívásokra tekintettel ezen 
előirányzatok növelése elengedhetetlen;

38. a pénzügyi tervezéssel összhangban, a költségvetési tervezet bűnmegelőzéssel és 
terrorizmusmegelőzéssel kapcsolatos előirányzatainak visszaállítása révén elő kívánja 
mozdítani az egyre inkább szükségessé váló együttműködést az olyan területeken, mint az 
európai kiberbiztonsági stratégia vagy a bűnszervezetek vagyoni eszközeinek lefoglalása;

39. úgy véli, hogy a Daphne program mindeddig a szükségesnél alacsonyabb 
finanszírozásban részesült, és biztosítani fogja a megfelelő finanszírozást a nők elleni 
erőszakkal szembeni küzdelem terén elismert szükségletek kezelése érdekében;

3b. alfejezet

40. ismételten hangsúlyozza, hogy növelni kell az oktatásra irányuló programok, 
kezdeményezések és szervek támogatását, tekintettel arra, hogy azok hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia kiemelt kezdeményezései, a „Mozgásban az ifjúság” és az „Innovatív Unió” 
megvalósításához; különösen tovább kívánja növelni a „Fiatalok lendületben” program 
finanszírozását;

41. tudatában van annak, hogy fontos bevonni a polgárokat a civil társadalom és a politikai 
élet európai perspektívával is rendelkező fejlődésébe, és nem tartja szerencsésnek a polgári 
szerepvállalással kapcsolatos kiadások Tanács általi mérséklését;

42. visszautasítja a polgári védelmi pénzügyi eszköz finanszírozásának bármilyen további 
csökkentését, mivel a költségvetési tervezet szintje már így is elmarad a középtávú pénzügyi 
tervezéstől, és a polgári védelem az EU egyik új hatásköre; ennek következtében visszaállítja 
a költségvetési tervezet összegeit;
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43. az „európai közterek” vonatkozásában úgy véli, hogy kellő időben értékelő jelentést és 
munkaprogramot kell a költségvetési hatóság elé terjeszteni, hogy azt figyelembe lehessen 
venni a költségvetési eljárás folyamán; úgy határoz, hogy a kommunikációra elkülönített 
előirányzatok egy részét tartalékba helyezi, amíg a Bizottság késznek nem mutatkozik az 
intézményközi együttműködés e tekintetben történő javítására;

44. tartalékokat képez, amíg külön értékelő jelentéseket és hivatalos kötelezettségvállalást 
nem kap a megerősített intézményközi együttműködésre vonatkozóan;

45. üdvözli a közegészség javítására és a betegségmegelőzésre irányuló tagállami fellépéseket 
kiegészítő és számukra hozzáadott értéket jelentő közegészségügyi program előirányzatait; 
egyetért a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseivel, hogy a közegészségügyi programon belül 
folytassa a „SEGÍTSÉG – A dohányfüstmentes életért” elnevezésű kampányt;

4. fejezet

46. megismétli, hogy az EU 2012-es költségvetésében a 4. fejezet idén a korábbiaknál is 
kevésbé kap elegendő finanszírozást, és az említett fejezet felső határa alatti tartalékkeret túl 
alacsony ahhoz, hogy meg lehessen birkózni a szomszédságunkban és világszerte felmerülő 
megnövekedett politikai kihívásokkal;

47. üdvözli a szomszédsági eszköz előirányzatainak az 1/2012. számú módosító indítványban 
javasoltak szerinti megerősítését, mivel az összhangban van a dél-mediterrán térségben 
bekövetkezett közelmúltbeli politikai és társadalmi fejleményekre történő egyértelmű és 
következetes uniós válaszadással kapcsolatban képviselt támogató álláspontjával, és 
hozzáadott értéket jelent az EU belügyi politikáinak és makroregionális stratégiáinak külső 
dimenzióját tekintve; ugyanakkor ismételten és világosan hangsúlyozza, hogy az ilyen 
pénzügyi támogatás semmi esetre sem történhet a meglévő prioritások kárára;

48. úgy véli, hogy annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság másik ágával való 
egyeztetés során könnyebben megállapodás szülessen, több költségvetési sor tekintetében 
meg lehet egyezni a kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentéséről, különösen a közös 
kül- és biztonságpolitika esetében; ez utóbbi tekintetében a 2011-es költségvetés keretében 
megszavazott előirányzatok szintjét tartja megfelelőnek, és úgy határoz, hogy ennek 
megfelelően módosítja a Tanács álláspontját;

49. úgy véli, hogy Palesztina és az UNRWA Parlament által javasolt fokozott támogatása 
alapvetően fontos ahhoz, hogy jobban biztosítani lehessen a menekültek biztonságát és 
megélhetését, valamint az életképes palesztin állam létrehozására irányuló jelenlegi 
erőfeszítéseket; ismét felszólít egyértelmű stratégia alkalmazására Palesztina tekintetében, 
amely az Európai Unió pénzügyi támogatását összekötné a békefolyamatban betöltött 
politikai szerepének növelésével a konfliktusban érintett mindkét fél vonatkozásában;

50. emlékeztet arra, hogy a 2012-es költségvetésben tudomásul kell venni az Ázsiával és 
Latin-Amerikával való együttműködéssel kapcsolatos fokozódó igényeket;

51. sajnálja, hogy a szakbizottságai által gondosan azonosított szükségletek és korlátozott 
prioritások nem finanszírozhatók a többéves pénzügyi keret 4. fejezetre vonatkozó 
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tartalékkeretéből, és az olvasatában szereplő összegeket olyan minimumnak tartja, amelyre 
szükség van az EU mint globális szereplő hitelességéhez;

52. e tekintetben javasolja a költségvetési hatóság másik ága számára a rugalmassági eszköz 
igénybevételét 208,67 millió euró összegben a 4. fejezeten belül;

5. fejezet

53. elutasítja a Tanács 5. fejezet kiadásaival kapcsolatos általános álláspontját, amely 
összességében mintegy 74 millió eurós csökkenést tartalmaz, amelyből 33 millió a 
Bizottságot érint az egyes intézmények költségvetésének általános csökkentése miatt;

54. hangsúlyozza, hogy bár ez a megszorító megközelítés rövidtávon megtakarításokat 
eredményezhet az EU költségvetésének és a tagállamoknak, veszélybe sodorja uniós politikák 
és programok megvalósítását, ami végső soron az állampolgároknak válik kárára és később 
negatív hatással lesz a nemzeti költségvetésekre; hangsúlyozza továbbá, hogy a Bizottság és 
egyéb intézmények számára megfelelő forrásokat kell biztosítani feladataik ellátásához, 
különösen az EUMSZ hatálybalépését követően;

55. megjegyzi, hogy ez a csökkentés az alkalmazottak ún. standard csökkentési arányában 
(nem finanszírozott álláshelyek) bekövetkezett növekedés következtében valósult meg, ami 
megakadályozza a költségvetési hatóság által jóváhagyott létszámterv feltöltési arányának 
bizonyos mértékű javulását (a felvételre gyakorolt közvetlen hatás miatt); ezzel 
összefüggésben csodálkozik azon, hogyan tudja a Tanács nagyobb pontossággal megbecsülni 
a bizottsági szolgálatok lehetséges személyzeti létszámát, mint maguk a bizottsági 
szolgálatok; elutasítja ezenkívül az olyan kiadási tételekre vonatkozó csökkentéseket, 
amelyek esetében a Bizottság a költségvetési tervezetben már nettó megtakarításokat javasolt 
(pl. Kiadóhivatal, tanulmányok és konzultációk, bútorok és berendezések);

56. elismeri a Bizottság saját igazgatási kiadásainak névértéken történő befagyasztására 
irányuló, már a költségvetési tervezetre irányuló javaslatban is szereplő hatalmas 
erőfeszítéseit, és úgy határoz, hogy visszaállítja erre a szintre az 5. fejezet 3. szakaszon belüli 
valamennyi kiadását;

57. mindazonáltal tartalékot képez egyes adminisztratív költségvetési sorok vonatkozásában a 
Bizottság által végrehajtandó egyes intézkedések, nyomon követés vagy javaslatok 
megvalósulásáig, illetve azzal a céllal, hogy további információkat kapjon;

Ügynökségek

58. általában elfogadja az ügynökségek költségvetési igényeire vonatkozó bizottsági 
becsléseket és elutasítja a Tanácsnak a 2011-es költségvetéshez képest javasolt önkényes 
általános csökkentései mögött meghúzódó elveket;

59. úgy véli, hogy a költségvetési eljárás során az ügynökségek költségvetését érintő 
bármilyen csökkentésnek az ügynökségi munkák tervezésének folyamatához és feladataihoz 
kellene szorosan kapcsolódnia, hacsak nem tárhatók fel pontos hatékonyságnövelési források; 
ebben a tekintetben a nemrégiben felülvizsgált megbízatással rendelkező Frontexet érintő 
csökkentéseket jellemző példának tartja arra, hogy a Tanács egyáltalán nem biztosítja a 
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kapcsolatot az ügynökségek jogi szövegekben és előírásokban foglalt feladatai és 
tevékenységei és a számukra elkülönített költségvetési források között;

60. általánosságban egyetért azzal, hogy az ügynökségek többleteit figyelembe kell venni a 
költségvetési tervezet megállapításakor, és világos és átlátható módon be kell mutatni; 
ismételten hangsúlyozza azonban, hogy a részben önfinanszírozó ügynökségeknél jelentkező 
többleteknek – bevételeik megbízhatatlanságának ellensúlyozása érdekében – kivételt kell 
képezniük ezen általános szabály alól;

61. továbbá úgy határoz, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetben, és működésük 
megkezdése érdekében kiemelt jelentőségű kérdésként növeli a három új pénzügyi felügyeleti 
hatóság 2012-es költségvetési előirányzatait;

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

62. hangsúlyozza, hogy a korlátozott számban elfogadott kísérleti projekteket és előkészítő 
intézkedéseket alaposan mérlegelték és kiértékelték, többek között a Bizottság 2011. júliusi 
első értékelését figyelembe véve, annak érdekében, hogy elkerüljék a jelenlegi európai uniós 
programok által már lefedett intézkedések megkettőzését; emlékeztet arra, hogy a kísérleti 
projektek és az előkészítő intézkedések célja a politikai prioritások kialakítása és olyan új 
kezdeményezések bevezetése, amelyek az EU jövőbeli tevékenységeit és programjait 
képezhetik;

I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz 

Általános keret

63. emlékeztet a fent említett 2011. április 6-i állásfoglalásában elfogadott álláspontjára, 
amelynek értelmében az intézményeknek a hatékony és eredményes gazdálkodás alapján kell 
költségvetéseiket elkészíteniük, és ahol csak lehet, megtakarítási lehetőségeket kell keresniük 
Janusz Lewandowski biztos 2011. február 3-i levelének megfelelően, amely sürgeti 
valamennyi intézményt, hogy tegyenek meg minden lehetséges erőfeszítést a kiadások 2011-
hez képest történő növelésének 1% alá történő korlátozása érdekében;

64. elismeri az összes intézmény által tett erőfeszítéseket, amelyek valódi csökkentéseket 
eredményeztek saját költségvetéseikben; a költségvetés növekedése reálértékben minden 
intézménynél negatív a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében létrejött új 
hatáskörök, új munkák, fellépések és tevékenységek ellenére;

65. megjegyzi, hogy az igazgatási és működési kiadások költségvetése az összes intézmény 
tekintetében az EU teljes költségvetésének 5,59%-át teszi ki, amelyből az V. fejezetben 
497,9 millió eurós kerettartalék található;

66. megerősíti egyrészt, hogy a megtakarítási intézkedések nem veszélyeztethetik a fizetések 
és nyugdíjak kifizetését, az épületek karbantartását és biztonságát, mivel az intézményeknek 
rendelkezniük kell a működéshez szükséges minimummal, másrészt hogy a csökkentéseknek 
megfelelőknek kell lenniük annak érdekében, hogy ne büntessék azokat az intézményeket, 
amelyek a legmagasabb szintű megtakarításokat hajtották végre, továbbá hogy a 
megtakarításoknak jogszerűnek kell lenniük és 2012-ben is eredményesnek kell maradniuk;
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I. szakasz – Európai Parlament 

Általános keret

67. rámutat arra, hogy a 2012-es költségvetés jelenleg megszavazott aktualizálása 1,44% 
2011-hez képest (a Horvátországra vonatkozó módosító indítvány nélkül); mivel a 
Horvátországra vonatkozó módosító indítvánnyal a Tanáccsal közös egyeztető bizottságban 
foglalkoznak majd, elvárja a Horvátországgal kapcsolatos szükséges költségek 
költségvetéshez történő hozzáadását; azt várja, hogy az egyeztető bizottság megbeszélését 
követően ennek megfelelően a 2012-es költségvetés végleges aktualizálása 1,9%-os lesz 
(beleértve Horvátországot); az 1,9%-os érték az utóbbi 12 év legalacsonyabb aktualizációs 
aránya; ha nem számolunk Horvátország csatlakozási költségeivel és a Lisszaboni Szerződés 
következtében érkező 18 új képviselővel kapcsolatos költségekkel, az arány mindössze 0,8%; 
ez a 0,8%-os arány legalább 15 éve a legalacsonyabb emelkedés; az utóbbi 15 évben az 
átlagos emelkedés XX% volt; mivel jelenleg az infláció XX%-os, a 2012-es költségvetés 
reálérétben csökken; a Parlament valódi csökkentéseket hajtott végre a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése következtében létrejött új hatáskörök, új álláshelyek, fellépések és 
tevékenységek ellenére;

68. rámutat arra, hogy a 2012-es költségvetés teljes összege 1710,1 millió euró (beleértve a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán érkező 18 új képviselőt); ez a költségvetési 
javaslathoz képest 14,5 millió eurós, az Elnökséggel való egyeztetést megelőző eredeti 
költségvetési javaslathoz képest pedig 25,1 millió eurós nettó csökkentést jelent;

69. hangsúlyozza, hogy a 2012-es költségvetés a megszilárdulást célzó költségvetés, 
amelyben a Parlament maximális erőfeszítést tett arra, hogy megtakarításokat érjen el a 
munka minőségének és a jogalkotás kiválóságának veszélyeztetése nélkül; az új többéves 
pénzügyi keret számára ezen 2012-es és az ezt követő 2013-as költségvetés szolgál 
hivatkozási alapként;

70. ismételten hangsúlyozza, hogy a fordításra és a tolmácsolásra vonatkozó költségvetési 
sorokon várt megtakarítások nem sérthetik a többnyelvűség elvét az Európai Parlamenten 
belül és a többi intézménnyel folytatott párbeszéd során; a megtakarítások a képviselők azon 
jogának veszélyeztetése nélkül kerülnek végrehajtásra, hogy saját anyanyelvükön szólaljanak 
fel a plenáris üléseken, a bizottsági üléseken, a koordinátorok ülésein, valamint a háromoldalú 
egyeztetéseken; a képviselők azon jogát is fenn kell tartani, hogy anyanyelvükön írhassanak 
és olvashassanak;

71. úgy véli, hogy akkor, amikor számos európai polgár egyre súlyosabb pénzügyi 
nehézségekkel küzd, és folyamatban van a megszorító politikák végrehajtása, a Parlamentnek 
önmérsékletről kell tanúbizonyságot tennie a bármilyen formában történő utazások számának 
csökkentésével; kéri az Elnökséget, hogy tegyen lehetővé 5%-os megtakarítást az összes 
típusú utazási költség terén, ideértve a bizottsági küldöttségek és parlamentközi küldöttségek 
utazásait, teljes mértékben tiszteletben tartva a képviselői statútumot és annak végrehajtási 
szabályzatát; kéri, hogy az utazási előirányzatok 15%-át helyezzék tartalékba addig, amíg a 
Parlament főtitkára március 31-ig jelentést nem nyújt be az Elnökségnek és a Költségvetési 
Bizottságnak; kéri, hogy a jelentés vizsgálja meg a képviselők utazásainak legteljesebb 
hatékonyságát biztosító intézkedések megvalósíthatóságát a lehetséges költségvetési 
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megtakarításokra vonatkozó ajánlások megfogalmazása céljából, a Parlament által e téren 
elfogadott valamennyi javaslat és állásfoglalás figyelembevételével; elvárja, hogy az 
utazásokra elkülönített előirányzatokat csökkentsék 2012-ben a jogalkotási időszak végéig; 
javasolja, hogy az intézményi látogatások terén tervezett megtakarítások esetében vegyék 
figyelembe, hogy a küldöttségek összetételének megállapításakor a pluralizmus elsőbbséget 
élvez az arányossággal szemben;

72. rámutat arra, hogy a 2012-es költségvetés tartalmazza a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése nyomán további 18 képviselő érkezésével (10,6 millió euró) kapcsolatos 
kiadásokat;

73. továbbra is fenntartja álláspontját, mely szerint – különösképpen a jelenlegi gazdasági 
válság idején – költségvetési politikájának központi eleme ahol csak lehetséges megtakarítási 
lehetőségek azonosítása és a meglévő források átszervezésének és átcsoportosításának 
folyamatosan szándéka; ezért úgy véli, hogy a 2012-es költségvetés esetében az ilyen 
megtakarításokat a hosszabb távú hatásokkal bíró strukturális változások szélesebb 
összefüggésében kell végrehajtani; a Parlament által elfogadott csökkentések strukturális 
változtatásokat tesznek szükségessé, amelyek nem veszélyeztetik a Parlament jogalkotási 
kiválóságát; a cél az Európai Parlament kulcsfeladataira való összpontosítás; a tolmácsolás és 
a fordítás terén elért megtakarítások nem veszélyeztetik a többnyelvűség elvét, ugyanakkor az 
innovációnak, a szerkezeti átszervezésnek és az új munkamódszereknek köszönhetően 
lehetségessé váltak;

74. üdvözli a Költségvetési Bizottság és az Elnökség közötti, a kölcsönös bizalmon és 
tiszteleten alapuló jó együttműködést; úgy véli, hogy nem szabad megkérdőjelezni a 2011. 
szeptember 22-i egyeztetésen, valamint a költségvetési tervezettel kapcsolatosan (2011. április 
6-i, a plenáris ülésen 479 támogató szavazattal elfogadott állásfoglalásával) elért 
megállapodást, és annak egyetlen elemét sem szabad újratárgyalni, amennyiben elfogadásuk 
óta nem léptek fel új körülmények;

75. tudomásul veszi az általános költségtérítés 2011-es szinten történő befagyasztását; sürgeti 
az Elnökséget, hogy ne tegye a képviselői juttatásokat inflációkövetővé;

76. ismételten hangsúlyozza, hogy a Parlament költségvetési vitái során számos tartalék 
létrehozására tettek javaslatot; a Költségvetési Bizottság és az Elnökség közötti egyeztetés 
során elért kompromisszum ellenére kéri, hogy válaszolják meg és egyértelműen vázolják fel 
a Parlament költségvetésében található e tartalékokkal kapcsolatos alapvető kérdéseket, 
világos tájékoztatást nyújtva a fordítási és tolmácsolási igényekről, az étkeztetésről, a 
takarításról és a karbantartásról, az utazási szolgáltatásokról és eszközökről, valamint egyéb 
külső szolgáltatásokról, továbbá az árszerkezetről és e szolgáltatásokra vonatkozó bármely 
egyéb támogatásról;

Humánerőforrás

77. jóváhagyja a létszámterv alábbi változtatásait: 
– két ideiglenes AST3 álláshely két állandó AST1 álláshellyé alakítása az orvosi szolgálatnál, 
– 30 AD5 álláshely AD7-re való felminősítése a belső AD7-es versenyvizsgák 
eredményeinek figyelembevétele érdekében,
– 15 AST álláshely (5 AST3, 5 AST5 és 5 AST7) átalakítása AD5-ös álláshellyé;
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78. úgy határoz, hogy a módosító indítványban javasoltaknak megfelelően jóváhagyja a 
biztonsági szolgálat internalizálását, és ezért a létszámtervben 29 új álláshelyet (26 AST1 
és 3 AD5) álláshelyet hoz létre;

79. jóváhagyja a módosító indítványban foglalt alábbi intézkedéseket, amelyeket egyéb 
megtakarítások ellensúlyoznak:
– előirányzatok tartalékból történő felszabadítása az új biztonsági politika számára,
– az igazgatási tevékenységek által termelt szén-dioxid-kibocsátás ellentételezése,
– a szerződéses alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok növelés a Parlament 
ingatlanpolitikája végrehajtásának támogatása érdekében,
– az Európai Parlamenti Társulásnak (EPA) nyújtott éves támogatás növelése;

Épületek, valamint kommunikációs és tájékoztatási politika

80. úgy véli, hogy a Parlament ingatlanpolitikáját gondos vizsgálat alá kell vetni, és hogy az 
igazgatásnak ezentúl is a Költségvetési Bizottsággal együttműködésben kellene kialakítania 
az ingatlanpolitikát; kéri ezért, hogy rendszeresen tájékoztassák a költségvetési szempontból 
jelentős pénzügyi vonzatokkal járó építési projektek – például a KAD épület bővítése, az 
Európai Történelem Háza, és a Parlament munkahelyszínein folytatott építési/vásárlási 
projektek – új fejleményeiről; kéri, hogy az erre vonatkozó határozatok igazgatás általi 
elfogadását megelőzően folyamatosan tájékoztassák, ha új álláshelyeket hoznának létre a DG 
INLO hároméves tervével kapcsolatban; felkéri az igazgatást, hogy dolgozzon ki szolgáltatási 
megállapodást az Európai Történelem Háza üzemeltetési költségeinek a Bizottsággal, és más, 
a létesítményeket esetlegesen használni kívánó intézménnyel történő megosztására; sürgeti az 
uniós intézményeket, hogy a szorosabb együttműködések kiaknázása érdekében megfelelőbb 
módon koordinálják látogatói programjaikat a látogatók elégedettségének növelés és a 
költségmegosztás céljából; felkéri az igazgatást, hogy javítsa az intézmények közötti 
projektek irányítását;

81. úgy véli, hogy az Európai Történelem Háza projekt aktív együttműködést és pénzügyi 
hozzájárulást igényel a többi intézmény részéről is; üdvözli az Európai Bizottság elnökének 
2011. szeptember 28-i levelében kifejezett kötelezettségvállalást, mely szerint a Bizottság 
jelentős mértékben hozzájárul a projekthez, és biztosítja az Európai Történelem Háza 
működésének támogatását; emlékeztet az április 6-i állásfoglalására, amelyben az Európai 
Történelem Házának hosszú távú üzleti stratégiáját vázoló üzleti terv megalkotását kérte, és 
megállapítja, hogy az igazgatás rendelkezésre bocsátotta a kért információkat; ismételten 
hangsúlyozza, hogy a projektről nyílt vita és eredményes párbeszéd keretében kell dönteni, és 
biztosítani kell a döntéshozatali eljárás átláthatóságát; kéri, hogy a költségvetési rendelet 179. 
cikke (3) bekezdésével összhangban mihamarabb tájékoztassák az ingatlanprojektről; kéri az 
Elnökséget, hogy biztosítsa az üzleti tervben található költségterv szigorú betartását;

82. úgy véli, hogy hosszú távú megtakarítások elérése, valamint a szervezet korszerűbbé és 
hatékonyabbá tétele érdekében az Európai Parlament költségvetését össze kellene hasonlítani 
tagállamok egy reprezentatív mintájának és az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának 
költségvetésével;

Környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések

83. üdvözli konkrét ösztönző intézkedések bevezetését a kevésbé szennyező közlekedési 
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eszközök fokozottabb kihasználására az 50%-os Jobcard-rendszer bevezetésével Brüsszelben; 
rámutat arra, hogy az utazási költségekre vonatkozó különböző költségvetési tételekkel 
kapcsolatos tartalék az Elnökség által kért jelentés eredményeitől is függ, amely az 
útiköltségek leghatékonyabb felhasználásának biztosítását célzó intézkedések 
megvalósíthatóságát vizsgálja, és költségvetési megtakarításokra tesz javaslatot;

84. kéri, hogy tegyenek további intézkedéseket az energia-, víz-, és papírfogyasztás 
csökkentésére, annak érdekében, hogy megtakarításokat érjenek el a Parlament 
költségvetésében;

IV. szakasz – Bíróság

85. rámutat arra, hogy a Tanács általi csökkentések miatt a Bíróság képtelenné válna 
kulcsfeladatainak megfelelő végrehajtására, minthogy a munkaterhe egyre nő; ezért úgy 
határozott, hogy részlegesen – nevezeten a Bíróság tagjaival, a személyzettel és az 
információs technológiával kapcsolatos előirányzatok tekintetében – visszaállítja a 
költségvetési tervezetet;

V. szakasz - Számvevőszék

86. megjegyzi, hogy a Számvevőszék az intézménnyel szembeni növekvő elvárásoknak való 
megfelelés érdekében jelentős erőfeszítéseket tesz a személyzet támogatási szolgálatoktól az 
ellenőrzési tevékenységekhez való átcsoportosítására, valamint arra, hogy lényeges 
megtakarítási lehetőségeket tárjon fel igazgatási kiadásai terén; megjegyzi, hogy a Tanács a 
2010-es alacsony végrehajtás alapján csökkentette a fizetésekre vonatkozó előirányzatokat; 
azt várja, hogy a 2011-es végrehajtás szintje magasabb lesz, ezért úgy döntött, hogy részben 
visszaállítja a költségvetési tervezetet;

VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

87. hangsúlyozza, hogy a Tanács által bevezetett csökkentések némelyike veszélybe sodorná 
az EGSZB kulcsfeladatainak ellátását és megkérdőjelezné azon képességét, hogy a 
személyzetével szemben fennálló jogi kötelezettségeit teljesítse; ezért úgy határoz, hogy 
visszaállítja a költségvetési tervezetben szereplő, az EGSZB tagjainak rendelkezésére álló, az 
intézmény kulcsfeladatainak végrehajtására, azaz annak biztosítására szolgáló 
előirányzatokat, hogy a tagállamok civil társadalmi szervezetei európai szinten kifejthessék 
álláspontjukat, ami a körültekintő inflációs becslések szintjén valójában reálértéken történő 
befagyasztást jelent, valamint hogy részben visszaállítja a költségvetési tervezetet a 
személyzeti javadalmazások és juttatások tekintetében, annak érdekében, hogy az EGSZB 
teljesíteni tudja a személyzetével szembeni kötelezettségeit, továbbá részben, a 2009-es 
teljesítés szintjére visszatérve visszaállítja a költségvetési tervezetet a tolmácsolás 
tekintetében, ami a tolmácsolás megnövekedett arányából adódóan reálértéken még így is 
csökkenést jelent;

VII. szakasz – Régiók Bizottsága

88. részben elutasítja a Tanács által bevezetett csökkentéseket; megemeli a legtöbb érintett 
tételt, mert a Tanács jóval a 2010-es és a 2011-es végrehajtási szint alá csökkentette az 
előirányzatokat; ezért úgy határoz, hogy visszaállítja a költségvetési tervezetet, hogy lehetővé 
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tegye az intézmény számára politikai tevékenységeinek 2011-es szinten tartását;

VIII. szakasz – Európai ombudsman

89. úgy véli, hogy az intézmény előirányzatait az elmúlt két évben már igen jelentős 
mértékben csökkentették, ezért a legtöbb tétel esetében visszaállítja a költségvetési tervezetet;

IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

90. a Tanácstól eltérő álláspontot képvisel, és elfogadta két további állandó álláshely (1 AD9 
és 1 AD6) létrehozását az adatvédelmi biztos létszámtervében az EUMSZ 16. cikke 
értelmében az intézményre ruházott újabb feladatok miatt, mivel az adatvédelmi biztos 
feladata e jogok figyelemmel kísérése és tiszteletben tartásának biztosítása (valamennyi uniós 
intézményre vonatkoznak a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való alapvető 
jogok); a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében elfogadja igazgatójának AD14-
ről AD15-re történő felminősítését, jóllehet az adatvédelmi biztos teljes személyzete 43 
álláshelyet foglal magában;

91. ugyanezen okból úgy határoz, hogy a többi tétel esetében is visszaállítja a költségvetési 
tervezetet;

X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

92. megjegyzi, hogy az EKSZ-t mint az Unió egyik fontos célkitűzését megtestesítő 
szervezetet el kell látni a megfelelő eszközökkel; ezzel összefüggésben, a 2012-es személyzeti 
javadalmazásokra szolgáló előirányzatok tekintetében figyelembe kell venni a betöltetlen 
álláshelyek 2011 őszén fennálló tényleges arányát; felhívja az EKSZ-t, hogy gyakoroljon 
mértékletességet, amikor a jövőben magas rangú álláshelyeket hoz létre; véleménye szerint 
ennek elérésének egyik módja az lehet, hogy a kiküldött nemzeti szakértői álláshelyeket 
fokozatosan a tagállami köztisztviselők számára létrehozott állandó álláshelyekkel 
helyettesítik; megjegyzi, hogy a kiküldött nemzeti szakértők (KNSZ) nem számítanak bele az 
EKSZ AD besorolású személyzetének egyharmadába; ugyanakkor emlékezetet az EKSZ 
szervezetének és működésének a megállapításáról szóló tanácsi határozatra, amely szerint 
„amikor a 7. cikk szerint az EKSZ-hez áthelyezett KNSZ szerződése lejár, az érintett 
feladatkört ideiglenes alkalmazotti álláshellyé alakítják át minden olyan esetben, amikor a 
KNSZ által ellátott feladatkör megfelel a szokásosan AD-besorolású személyzet által ellátott 
feladatkörnek, feltéve, hogy a szükséges álláshely a létszámtervben rendelkezésre áll”. 
hangsúlyozza továbbá, hogy támogatni kell az azzal kapcsolatos működési követelményeket, 
hogy az EKSZ saját informatikai rendszerével együtt egy új épületet foglalhasson el;

93. figyelembe veszi az EKSZ-től a Költségvetési Bizottság elnökének címzett, 2011. 
szeptember 30-i levélben érkezett felvilágosítást az uniós tisztviselőknek – a 
főképviselő/alelnök által tett kötelezettségvállalásnak megfelelően – a létszámtervben 
elfoglalt arányáról;

94. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács álláspontja az Európai Külügyi Szolgálat 
2012-es költségvetési tervezete növelésének +2,25%-ra történő csökkentését javasolja; az 
általános pénzügyi környezetre tekintettel óvatos megközelítést alkalmaz a növelések 
tekintetében, és csupán részben fogadja el az EKSZ kéréseit;



PE472.287v03-00 20/94 RR\880622HU.doc

HU

95. elfogadja az EKSZ létszámtervének javasolt módosításait, különös tekintettel a 
képviseletek megerősítésére; ugyanakkor továbbra is éberen nyomon követi az EKSZ 
személyzetének összetételét, és azon szerződéses kötelezettség betartását, mely szerint az 
EKSZ AD-besorolású személyzete legalább 60%-ának uniós tisztviselőknek kell lennie; kéri, 
hogy az EKSZ készítsen rendszeres jelentést erre vonatkozóan; megállapítja, hogy az EKSZ 
költségvetési igényeinek növekedése a korábban a Tanács és a Bizottság által betöltött 
hatáskörök átcsoportosításának, az igények, például a kezdeti költségek alábecslésének, 
valamint a jelenleg a Tanács és a Bizottság által ellátott új kötelezettségek és feladatok 
átvállalásának az eredménye;

o
o   o

96. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.
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13.9.2011

VÉLEMÉNY A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: María Muñiz De Urquiza

JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. ragaszkodik ahhoz, hogy megfelelő előirányzatokat kell biztosítani abból a célból, hogy az 
EU megfelelhessen globális szereplőként betöltött szerepének, amelynek keretében felelős 
a béke és a stabilitás fenntartásáért, a szegénység elleni küzdelemért, a gazdasági fejlődés 
támogatásáért, valamint az alapvető értékek és az emberi jogok tiszteletben tartásának 
elősegítéséért az egész világon; ugyanakkor hangsúlyozza a meglévő források hatékony 
felhasználását;

2. megismétli azt az érvelést, hogy az EU 2012-es költségvetésében a IV. fejezet nem kap 
elegendő finanszírozást és az említett fejezet felső határa alatti tartalékkeret túl alacsony 
ahhoz, hogy meg lehessen birkózni a szomszédságunkban és világszerte felmerülő 
megnövekedett politikai kihívásokkal; ezért a jelenleg felülvizsgálat alatt álló 
intézményközi megállapodásban szereplő rugalmassági mechanizmusok alkalmazását kéri 
a szükséges pénzügyi források rendelkezésre bocsátása érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy a legutóbbi, különösen a Líbiában történt fejlemények fényében 
megfelelő támogatást kell biztosítani a Földközi-tenger déli partvidékén található 
szomszédos országok részére a demokráciába való átmenet elősegítése és a demokratikus 
intézmények kiépítése céljából, valamint hogy ezeket a fejleményeket figyelembe kell 
venni a költségvetésre vonatkozó végső szavazás során; hangsúlyozza, hogy az európai 
szomszédságpolitika déli fellépései számára nyújtott támogatása nem történhet az európai 
szomszédságpolitika/Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz keleti dimenziójának 
megfelelő támogatását célzó uniós kötelezettségvállalás kárára; felszólítja a 
főképviselőt/alelnököt, hogy haladéktalanul hajtsa végre a 2009-ben elfogadott, az EU 
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közvetítéssel és párbeszéddel kapcsolatos kapacitásának megerősítésére vonatkozó 
koncepciót, irányozza elő az ehhez szükséges forrásokat, valamint vizsgálja felül a 
koncepciót az arab világban a közelmúltban bekövetkezett fejlemények fényében is;

4. úgy véli, hogy a palesztin békefolyamatra szánt források javasolt csökkentése 
elfogadhatatlan, mivel ez aláásná a menekültek biztonságát és megélhetését, valamint az 
életképes palesztin állam létrehozására irányuló jelenlegi erőfeszítéseket; figyelmeztet 
arra, hogy ezek a csökkentések esetlegesen egy olyan veszélyes ponthoz vezethetnek, 
ahonnan nincs visszaút; ismét felszólít egyértelmű stratégia alkalmazására Palesztina 
tekintetében, amely az Európai Unió pénzügyi támogatását összekötné a békefolyamatban 
betöltött politikai szerepének növelésével a konfliktusban érintett mindkét fél 
vonatkozásában;

5. támogatja ugyanolyan szintű finanszírozás fenntartását a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze (EIDHR), beleértve a választási megfigyelő missziókat is, valamint a 
fejlesztési együttműködési eszköz (DCI), az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű 
országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszköze (ICI+) és a 
Stabilitási Eszköz (IFS) számára, mint 2011-ben; ösztönzi a nők és gyermekek erőszak és 
fegyveres konfliktusok elleni védelmével foglalkozó illetékes ENSZ-szervek támogatását;

6. emlékeztet, hogy a stabilitási eszköz az egyetlen olyan eszköz, amely válsághelyzetekben 
vagy kialakulóban lévő válságok idején biztosít pénzeszközöket, amikor más uniós 
forrásokból nem biztosítható kellő időben pénzügyi segítség; úgy véli, hogy a Stabilitási 
Eszköz 2012-re és 2013-ra elkülönített előirányzatainak javasolt csökkentése aránytalan és 
összeegyeztethetetlen az Unió politikai prioritásaival, valamint figyelmen kívül hagyja a 
számos szomszédos régióban és azokon túl fennálló törékeny politikai helyzetet;

7. emlékeztet rá, hogy végre kell hajtani a közös kül- és biztonságpolitikát, miközben 
biztosítani kell a politikák fejlesztési célú koherenciáját, kellően tiszteletben tartva a 
korábbi kötelezettségvállalásokat, hogy az egyes régiókban a szegénység elleni 
küzdelemre már elkülönített, el nem költött juttatásokat át lehessen csoportosítani 
ugyanazon régiók azon országaiba, amelyekben továbbra is jelentős igények merülnek fel 
a szegénység elleni küzdelem vonatkozásában, és amelyek bizonyították 
felvevőképességüket;

8. emlékeztet az EU Iránnal kapcsolatos megközelítéséről szóló 2011. március 10-i1, az 
Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti kapcsolatokról szóló 
2011. március 24-i2 és az új afganisztáni stratégiáról szóló 2010. december 16-i3 
állásfoglalásokra, továbbá arra, hogy költségvetési szempontból nyomon kell követni az 
azokban foglalt rendelkezéseket;

9. támogatja a Bizottság által a tagjelölt országok bővítéssel kapcsolatos megsegítésére 
javasolt költségvetési tervezetet;

10. hangsúlyozza, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) el kell látni az ahhoz 
szükséges költségvetési eszközökkel, hogy segíteni tudja a főképviselőt/alelnököt az EU 

1 Elfogadott szövegek, PA_TA(2011)0096
2 Elfogadott szövegek, PA_TA(2011)0109
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0490.
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külpolitikájának irányításában és az uniós külső fellépés koherenciájának biztosításában; 
különösen arra mutat rá, hogy növelni kell a politikai alkalmazottak számát az uniós 
küldöttségekben; ezért azon a véleményen van, hogy helyre kell állítani a Bizottság X. 
szakaszra vonatkozó költségvetési tervezetét; ragaszkodik azonban az alelnök/főképviselő 
által az EKSZ létrehozásakor a Parlament számára adott kötelezettségvállalások teljes 
körű végrehajtásához, az uniós külpolitika demokratikus legitimitásának növelése 
céljából;

11. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EKSZ létszámtervének javasolt módosítása 
aránytalanul megnövelheti a szolgálat vezetőségének létszámát, különösen az AD13 és 
AD14 kategóriákban; ezért felhívja a főképviselőt/alelnököt, hogy az EKSZ személyzeti 
politikáját átlátható módon tárja a költségvetési hatóság elé; hangsúlyozza, hogy ezen 
információk hiányában a hatóságnak nem áll módjában jóváhagyni a módosított 
létszámtervet; véli, hogy a tagállamok hozzájárulhatnának a kiegyensúlyozottabb 
személyzeti struktúrához és az alacsonyabb személyzeti kiadásokhoz, ha 
kiegyensúlyozottabb összetételű – nevezetesen alacsonyabb beosztású diplomatákat is 
magukban foglaló – diplomatacsoportokat küldenének az EKSZ-be;

12. megismétli, hogy – a költségvetési átláthatóság és a parlamenti ellenőrzés érdekében – a 
jövőben valamennyi közös biztonság- és védelempolitikai küldetésnek külön költségvetési 
soron kell alapulnia;
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22.9.2011

VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetre vonatkozó parlamenti álláspontról 
– összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Charles Goerens

JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet rá, hogy az uniós költségvetés 4. fejezete a szükségesnél sokkal alacsonyabb 
finanszírozásban részesül, és rámutat, hogy új finanszírozási források nélkül a tagállamok 
nem fogják tudni teljesíteni a millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásaikat; 

2. ragaszkodik hozzá, hogy az új politikai kihívások, így az éghajlatváltozás és az „arab 
tavasz” kezelésére szolgáló kiadásokat újabb forrásokból és nem a jelenlegi fejlesztési 
források átcsoportosításával kell finanszírozni;

3. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési költségvetéseknek a szegénység csökkentését kell 
célozniuk; ragaszkodik hozzá, hogy a fejlődő országokkal folytatott minden olyan 
együttműködést, amely nem felel meg az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága által 
felállított kritériumoknak, a fejlesztési együttműködésre előirányzott eszközöktől eltérő 
eszközökből kell finanszírozni; 

4. kéri a tengerentúli országoknak és területeknek szánt – az Európai Fejlesztési Alaptól 
eltérő – együttműködési eszköz kialakítását, mivel az Európai Unióval az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 198. cikkében létrehozott társulásuk célja nem a szegénység 
elleni küzdelem, hanem a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása, valamint szoros 
gazdasági kapcsolatok kialakítása e területek és az Unió egésze között;

5. határozottan ellenzi, hogy a Tanács a fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz 70 
millió euróval való csökkentését javasolja;
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6. támogatja a pénzügyi tranzakciók adójának világszinten való bevezetését a globális 
közjavak finanszírozására, beleértve a szegénység felszámolását is, és hangsúlyozza, hogy 
az új finanszírozásnak kiegészítenie, nem pedig felváltania kell a jelenlegi fejlesztési 
segélyeket;

7. rámutat arra, hogy az összes millenniumi fejlesztési cél közül az egészséggel kapcsolatos 
célok maradnak el leginkább a tervezettől, ezért ellenzi, hogy a Tanács az egészségügyre 
vonatkozó költségvetési sorok csökkentését javasolja;

8. megállapítja, hogy az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet célzó globális 
alapból finanszírozott munka biztató és gyors eredményeket hozott, és az alap uniós 
költségvetésből történő finanszírozásának szintjét vissza kívánja állítani az előző évi 
szintre;

9. sajnálja, hogy a Tanács a Palesztina, a békefolyamat és az UNRWA számára fenntartott 
európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi támogatás költségvetési sorát 33%-kal 
csökkentette, és növelést kér, hogy semmi ne veszélyeztesse azt, hogy az UNRWA ki 
tudja fizetni az egészségügyi, oktatási és szociális ágazatban dolgozó számos 
alkalmazottját;

10. elutasítja, hogy a Tanács az élelmiszerbiztonságra és humanitárius segélyre fenntartott 
költségvetés csökkentését tervezi egy olyan időszakban, amikor a világot rendkívül súlyos 
élelmiszer- és humanitárius válságok sújtják;

11. ragaszkodik az igazgatási kiadásokra szánt költségvetési sorok visszaállításához, mivel 
ezekre szükség van ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja külső politikai 
kötelezettségvállalásait, valamint hogy teljes körűen és hatékonyan végre lehessen hajtani 
többéves programjait.
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VÉLEMÉNY A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

Előadó: Peter Šťastný

JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés alapján a Parlament megerősített 
hatáskörökkel rendelkezik a közös kereskedelempolitika terén; sürgeti a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a Parlament új előjogait különös 
tekintettel az átláthatóságra és az információáramlásra;

2. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a Parlament nyomon kövesse az EU 
költségvetésének a Bizottság kötelezettségvállalásai teljesítése érdekében történő 
felhasználását, többek között a makroszintű pénzügyi támogatás (MFA), az iparosodott 
országokkal való együttműködés eszköze (ICI), valamint a kereskedelmi vonatkozású 
segítségnyújtás terén, különös tekintettel a kereskedelemösztönző támogatásra;

3. sajnálja, hogy nincs egyetértés a Parlament és a Tanács között az ICI+ programról szóló 
bizottsági javaslatról, és megerősíti a Parlament második olvasatban megfogalmazott 
álláspontját, mely szerint az ICI-re konkrét költségvetési tételt kellene létrehozni 
fejlesztési források átcsoportosítása nélkül, továbbá hogy az 1905/2006/EK rendelet 
értelmében elkülönített előirányzatok nem használhatók fel ICI-intézkedések 
finanszírozására; megerősíti az MFA-ról szóló keretrendelet szükségességét; 
hangsúlyozza, hogy további forrásokat kell biztosítani a banánpiaci kísérő intézkedések 
(BAM) megfelelő finanszírozására, prioritást adva a legrosszabb helyzetben lévő érintett 
országoknak az ún. genfi megállapodás aláírása után néhány hónappal Közép-Amerikával, 
Kolumbiával és Peruval kötött szabad kereskedelmi megállapodásokban foglalt új 
vámtarifa-engedmények következményeként;
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4. támogatja a banántermesztő országokra irányuló programok finanszírozását, szigorúan 
elsőbbséget biztosítva a legkevésbé fejlett országok közül is a legszegényebbeknek;

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a külső kereskedelmi központok (Peking, négy indiai 
helyszín, valamint a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) thaiföldi 
kereskedelmi központja) megfelelő működését; e célból támogatja egy költséghatékony 
koordinációs platform beindítására javasolt előkészítő fellépéseket, mely platform célja az 
európai vállalkozások – és különösen a kkv-k – piacra jutásának segítése a gyorsan 
növekvő harmadik országokban;

6. hangsúlyozza a WTO parlamenti dimenziójának fontosságát, amelyet a WTO-ról szóló 
parlamenti konferencia testesít meg; eltökélt szándéka a megfelelő előirányzatok 
biztosítása a legkevésbé fejlett országok számára, beleértve az AKCS-országok hat 
képviselőjének a testületi ülésekkel kapcsolatos utazási és tartózkodási költségei 
megtérítését;

7. határozottan kitart amellett, hogy elegendő előirányzatot kell biztosítani annak érdekében, 
hogy a Parlament teljesíteni tudja a Lisszaboni Szerződés értelmében a közös 
kereskedelempolitika tekintetében felmerülő kötelezettségeit.
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VÉLEMÉNY  A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

 a Költségvetési Bizottság részére

a Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről – összes 
szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Olle Ludvigsson

INDOKOLÁS

A 2010-es uniós költségvetés törékeny gazdasági fellendüléssel, gyenge pozícióban lévő 
államháztartásokkal, csaknem egész Európára érvényes alacsony befektetési szinttel és az 
euróövezetet érintő folyamatos problémákkal jellemezhető időszakban készült. Az Európai 
Tanács júniusi következtetései értelmében e körülmények között az uniós költségvetésnek a 
pénzügyi és fiskális stabilitás helyreállítását, valamint az Európában rejlő teljes gazdasági 
növekedési és munkahely-teremtési potenciál felszabadítására irányuló nemzeti erőfeszítések 
támogatását szolgáló hatékony eszköznek kell lennie. A Gazdasági és Monetáris Bizottság 
nézőpontjából tekintve az előadó meghatározott négy nagyobb, prioritást élvező területet, 
amelyeken belül számos intézkedést javasolt: 

1. A rövid távú gazdasági fellendülés ösztönzése. Bár az európai kkv-k elkezdtek 
határozottan kifelé lábalni a válságból, azért még számos kis-és középvállalkozásnak okoz 
jelentős nehézséget a finanszírozáshoz való ésszerű feltételek melletti hozzáférés. Ezért az 
ilyen típusú vállalkozások pénzügyi helyzetének javítását szolgáló versenyképességi és 
innovációs program (CIP), valamint a vállalkozási és innovációs program (EIP) 
forrásainak jelentős mértékű növelése egy újabb fontos lépés lehet a megfelelő irányba. 
Mivel a Bizottság jelenlegi költségvetési igényei ideiglenes számadatokon alapulnak, fel 
kell készülni arra az esetre, hogy növelni kell ezeket a kifizetéseket, ha a vártnál jobbak 
lesznek a végső előrejelzések.

2. A hosszú távú fenntartható növekedés ösztönzése. A Bizottság pozitívan áll ahhoz a 
kérdéshez, hogy a kutatás, az innováció és az előretekintő beruházások előmozdításán 
keresztül az európai versenyképesség megerősítése érdekében hatékonyabban használják 
fel az 1a. alfejezetet. Ugyanakkor még ennél is aktívabb uniós intézkedések szükségesek 
e területen ahhoz, hogy az Európa 2020 stratégia keretében sikeresen megvalósuljon a 
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munkahelyteremtés és a fenntartható fejlődés. A növekedés ösztönzésének ígéretes útja 
az üzleti oktatást nyújtó iskolákat és a piaci vállalkozásokat bevonó „tudáspartnerség” 
megteremtése az egyetemi oktatás és a vállalkozások világa közötti szorosabb kapcsolat 
kialakítása révén. Ezért a témában indított, érdekesnek ígérkező kísérleti projektet 
erőteljesebben kell támogatni. 

3. A pénzügyi piacok stabilitásának elősegítése. A pénzügyi szektor reformjával 
kapcsolatban két kérdést kell kiemelni a jövő évi költségvetés vitájakor. Először is 
szorosan nyomon kell követni az új európai felügyeleti hatóságok felállítására vonatkozó 
eljárásokat. Az elmúlt hónapokban a soros elnökség és az illetékes biztos is rávilágított 
arra, hogy folyamatosan biztosítani kell e hatóságok számára az európai pénzügyi szektor 
stabilitásának megőrzését szolgáló megbízatásuk teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
emberi erőforrásokat. Másodsorban a „pénzügyi figyelő” kezdeményezés is kiemeli, hogy 
jobban kell ösztönözni az ipari szektoron kívüli szereplők bevonását az uniós pénzügyi és 
gazdaságpolitikák kialakításába. Ezért jó ötletnek tekinthető egy olyan szakértői központ 
kialakítását célzó kísérleti projekt felállítása, amely e szereplőknek nyújtana támogatást a 
jogalkotási folyamat során.

4. A gazdasági kormányzási struktúrák megerősítése. Az Unión belüli gazdasági 
kormányzás megerősítését szolgáló reformok hatékony végrehajtásának biztosításához a 
humán erőforrást oly módon kell bővíteni az EDFIN Főigazgatóságon és az Eurostaton 
belül, hogy az új, illetve a kiterjesztett felelősségi köröket is el tudják látni. Ezenfelül a 
reformokat a polgárok, a helyi és regionális hatóságok, a nemzeti parlamentek, a 
társadalmi partnerek és a többi érdekelt részvételével tartott széles körű, eleven és állandó 
vitának kell vezérelnie. Ezzel összefüggésben a TAXUD Főigazgatóságot is megfelelő 
személyzettel kell ellátni, hogy folyamatosan meg tudjon felelni az adócsalás és 
adóelkerülés elleni fontos küzdelem magas szintű elvárásainak.
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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy vállaljanak jelentős elkötelezettséget, illetve – 
az „Európa 2020” stratégia prioritásaival teljes összhangban – számottevően emeljék a 
versenyképességi és innovációs program (CIP) és a vállalkozási és innovációs program 
(EIP) kifizetési előirányzatait, amit a kkv-k válságot követő fellendülése tekintetében 
tapasztalt pozitív trendre adott kulcsfontosságú válaszlépésnek tart; sajnálatosnak tartja 
ezért, hogy a Tanács e programra nagyon alacsony szintű kifizetéseket javasol;

2. megjegyzi, hogy a válság világosan rámutatott a hatékony és csalásbiztos adóbeszedési 
rendszereknek az államháztartás szilárdsága tekintetében fennálló jelentőségére; 
hangsúlyozza, hogy elsőbbséget kell adni az adócsalás és adóelkerülés elleni 
küzdelemnek, és hogy a Fiscalis programra 2012 vonatkozásában javasolt 
előirányzatoknak lehetővé kell tenniük e célkitűzések elérését; sajnálja, hogy a Bizottság 
és a Tanács által javasolt előirányzatok ehhez nem elegendő szintűek;  hangsúlyozza, 
hogy a megfelelő finanszírozás mellett fenntartott „jó adóügyi kormányzás” költségvetési 
tétel fenntartása révén ösztönözni kell az e téren folytatott munka nemzetközi oldalát;  

3. örömmel látja, hogy a Bizottság mindhárom hatóság esetében magasabb költségvetésre 
tett javaslatot, ami logikus és döntő lépést jelent a hatóságok létrehozásának folyamatában 
notes, however, that these increases do not fully meet the needs for 2012; hangsúlyozza, 
hogy a hatóságoknak újabb feladatai ellátásához mihamarabb többleterőforrásokat kell 
biztosítani; hangsúlyozza többek között, hogy az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
(EÉPH) short ügyletek és származtatott pénzügyi eszközök tekintetében tervezett új 
feladatainak haladéktalanul tükröződniük kell a 2012-es költségvetési eljárásban, amint a 
jogalapok rendelkezésre állnak;

4. ezért kéri, hogy a Bizottság kezdjen párbeszédet – az európai felügyeleti hatóságok 
függetlensége, integritása és hatékonysága érdekében – a jelenlegi finanszírozás 
megváltoztatásáról, hogy az uniós költségvetésből fedezendő rész első lépésként 40%-ról 
60%-ra emelkedjen; kiemeli, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni annak a lehetőségnek, 
hogy e hatóságok tevékenységét részben a piaci szereplők által kifizetett díjakból 
fedezzék; hangsúlyozza, hogy amint ezek a hatóságok teljes kapacitással működnek, 
alaposan át kell gondolni, hogy megfelelő méretű személyzettel rendelkeznek-e a 
szabályozási reform koherens végrehajtásának biztosításához;

5. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az Eurostatot ahhoz, hogy el tudja látni az 
aktualizált gazdasági kormányzási kerettel kapcsolatos új feladatokat; rámutat arra, hogy 
az Eurostat forrásainak folyamatosan igazodniuk kell a súlyosbodó munkateherhez és a 
fokozódó minőségi elvárásokhoz a gazdasági és pénzügyi statisztikák kulcsfontosságú 
területén; aggodalmát fejezi ki amiért a Bizottság és a Tanács az uniós statisztikai program 
előirányzatainak csökkentését, valamint a „statisztika” szakpolitikai terület személyzeti 
kiadásainak nagyon csekély növelését javasolta; továbbá általános aggodalmának ad 
hangot, amiért a Tanács az adminisztratív költségek csökkentését javasolta e területen;
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6. az európai gazdaság stabilitása szempontjából kiemelten fontosnak tartja annak 
biztosítását, hogy a gazdasági kormányzás reformját hatékonyan hajtsák végre; üdvözli az 
ECFIN Főigazgatóságnak a nemzeti gazdaságok szorosabb nyomon követése érdekében 
való megerősítését, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a reformcsomagban szereplő új és 
kiterjesztett felelősségi körök ellátásának biztosítása érdekében további megerősítésre 
lehet szükség;

7. támogatja az iparon kívüli szereplőknek a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását megkönnyítő új kísérleti projektre irányuló 
javaslatot; kiemeli, hogy kiegészítő forrásokat kell biztosítani a tudáspartnerség kísérleti 
projekthez, hogy a tudományos kutatások csorbítása nélkül segítsék elő az üzleti oktatást 
nyújtó iskolák és a piaci vállalkozások közötti párbeszédet;



RR\880622HU.doc 35/94 PE472.287v03-00

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 31.8.2011

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

36
3
1

A zárószavazáson jelen lévő tagok Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, 
Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Jürgen 
Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir 
Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, 
Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo 
Strejček, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Sophie Auconie, Pervenche Berès, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, 
Vicky Ford, Ashley Fox, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa 
Pietikäinen, Andreas Schwab, Theodoros Skylakakis, Catherine Stihler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Kriton Arsenis (S&D), Knut Fleckenstein (S&D), Bill Newton Dunn 
(ALDE)



PE472.287v03-00 36/94 RR\880622HU.doc

HU

9.9.2011

VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Pervenche Berès

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a „Mozgásban az ifjúság” és az „Európai platform a szegénység ellen” kiemelt 
kezdeményezésekre szánt kötelezettségvállalási előirányzatok növelését; emlékeztet arra, 
hogy a válság még távolról sem ért véget, és elutasítja a „Foglalkoztatási és szociális 
ügyek” alcím és az „Új munkahelyekhez szükséges új készségek” kiemelt kezdeményezés 
előirányzatainak jelentős csökkentését;

2. felszólít az Európai Szociális Alap eredményesebb kezelésére; úgy véli, hogy foglalkozni 
kell az ESZA alulköltekezésének problémájával;

3. felhívja a tagállamokat, hogy a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség riasztó 
szintjére és a több országban bekövetkezett társadalmi zavargásokra történő válaszadás 
részeként használják fel az Európai Szociális Alap keretében rendelkezésre álló forrásokat 
a fiatalokat és a munkaerőpiachoz, illetve oktatáshoz való hozzáférésüket célzó projektek 
támogatására;

4. üdvözli a szociális partnerek kapacitásainak bővítését az új készségekkel kapcsolatos 
kiemelt kezdeményezés keretében, és szorgalmazza az iparpolitikában betöltött szerepük 
költségvetési elismerését; hangsúlyozza, hogy az EURES kulcsfontosságú szerepet tölt be 
a mobil munkavállalók és álláskeresők jogaikkal kapcsolatos tájékoztatásában, ami segít a 
tényleges belső piac megvalósításában, valamint kiemeli a szociális partnerek fontos 
szerepét a határokon átnyúló partnerségek keretében a munkavállalóknak történő 
tanácsadásban; hangsúlyozza, hogy az EURES számára a tisztességes mobilitás 
előmozdításának bevált gyakorlataként biztosítani kell a költségvetésben a szükséges 
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forrásokat ahhoz, hogy válaszolni tudjon az európai munkaerőpiac kihívásaira, és 
támogatni tudja a szociális partnerek határ menti régiókban végzett fontos munkáját;

5. felhívja a figyelmet a Progress programmal kapcsolatos mikrofinanszírozási eszközről 
szóló megállapodásra, és ennek megfelelően további 7 millió euró kötelezettségvállalási 
előirányzatot kér;

6. javasolja, hogy a Progress program keretein belül biztosítsák az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokról tartandó negyedik európai fórum finanszírozását;

7. hangsúlyozza a kiküldött munkavállalók életkörülményeivel foglalkozó tanulmányok és 
fellépések folytatásának szükségességét, szem előtt tartva a jelenleg megfigyelhető 
erősödő migrációs folyamatokat;

8. felszólít a nemzeti munkavédelmi felügyelőségek Progress program keretében történő 
erőteljesebb támogatására, hogy képessé váljanak az uniós jogszabályok végrehajtására, 
valamint a jog megkerülése és a visszaélések (pl. a postafiókcégek) elleni küzdelemre;

9. hangsúlyozza, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap a munkavállalók 
képzettségének és foglalkoztathatóságának biztosítására jött létre; a folyamatok 
felgyorsítása érdekében kifizetési előirányzatokat kér az EGAA-ra vonatkozó 
költségvetési soron;

10. felhívja a figyelmet az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évéről 
szóló megállapodásra, és támogatja az ennek jegyében meghozandó intézkedések 2,7 
millió eurós várható költségeire elkülönített költségvetési sor létrehozását; 

11. javasolja az Európai Képzési Alapítvány kötelezettségvállalási előirányzatainak növelését 
annak érdekében, hogy támogatni lehessen a földközi-tengeri térség partnerországait 
munkaerőpiacaik és szakképzési rendszereik reformjában és a szociális párbeszéd 
előmozdításában; ugyanakkor erősebb szinergiák kialakítására szólít fel e tevékenységek 
között uniós és nemzeti szinten;

12. két kísérleti projektet javasol az idős munkavállalók egészségvédelmére és biztonságára, 
valamint a fiatalok sikeres munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítésére vonatkozóan;

13. felhív „Az első EURES-állásod” előkészítő intézkedés megfelelő finanszírozására 2012-
ben, valamint üdvözli és megismétli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy a 
fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség leküzdését célzó konkrét lépésként 2013-
ra jogalapot és külön költségvetési sort hozzanak létre ezen intézkedés céljára.
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9.9.2011

VÉLEMÉNY A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-
BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Jutta Haug

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. teljes mértékben támogatja azt az elvet, hogy az Európa 2020 stratégia kitűzött céljainak 
megvalósítása érdekében az uniós finanszírozásnak a környezet és a közegészség általános 
állapotának javulásához kell vezetnie az Unióban; üdvözli, hogy a fenntarthatóbb, 
forráshatékonyabb és környezetbarátabb gazdaság előmozdítása az Európa 2020 stratégia 
egyik kiemelt szakpolitikai területe, és rámutat, hogy ezt megfelelőbb jogalkotási keretnek 
és további finanszírozásnak kell kísérnie;

2. rámutat, hogy a 2012. évi költségvetési tervezet a 07. cím („Környezetvédelem és 
éghajlat-politika”) alatt 401,792 millió euró működési összköltséget irányoz elő, ami a 
2011. évi elfogadott költségvetéshez képest 2,6%-os növekedést mutat a 
kötelezettségvállalási előirányzatok terén, valamint tudomásul veszi a közegészségügyi 
szakpolitikára fordítandó működési előirányzatok 2,4%-os növekedését a 2011. évi 
206,106 millió euróhoz képest;

3. üdvözli, hogy a környezettel és az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés kiemelt 
jelentőséget kap a 2012. évi költségvetési tervezetben; meggyőződése, hogy a sikeres 
LIFE+ program számára elkülönített előirányzatok átfogó szintjének 354,755 millió 
euróra történő növelését a kifizetési előirányzatok hasonló arányú növelésének kell 
kísérnie;
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4. nyugtázza, hogy a Bizottság becslése szerint a Natura 2000 hálózat kezelésének éves 
költsége 5,8 milliárd euróba fog kerülni;

5. általánosságban aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Tanács csökkentette a kifizetési 
előirányzatokat annak érdekében, hogy ezáltal mesterségesen növelje a kifizetési 
tartalékokat; meggyőződése, hogy a környezetvédelemmel, a közegészségüggyel és az 
élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos programok és intézkedések sikeres megvalósítása 
érdekében ezeket a pénzeszközöket mindenképpen elő kell teremteni;

6. felhívja a tagállamokat, hogy lényegesen jobban hajtsák végre az uniós környezetvédelmi 
és közegészség-védelmi jogszabályokat; kéri a Bizottságot, hogy az ezzel foglalkozó 
osztályok külön támogatása, vagy az ügyek arányának meghatározása révén, valamint az 
EUMSZ 260. cikke szerinti eljárások gyakoribb alkalmazásával következetesen 
szigorítson a jogsértési eljárásokon; kéri vonatkozó adatbázisok alkalmazását, melyeket 
nyilvánossá kell tenni;

7. úgy véli, hogy a közegészség egyik alapeleme a változatos és egészséges étrenden alapuló 
kiegyensúlyozott táplálkozás; rámutat, hogy az Európai Bíróság 2011. áprilisi ítéletében 
részlegesen hatályon kívül helyezte a legrászorulóbb személyeknek az intervenciós 
készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátásáról szóló 983/2008/EK bizottsági 
rendeletet1; a pénzügyi és gazdasági válság hatására sok tagállamban kialakult nehéz 
helyzet tükrében aggodalmának ad hangot az Európai Bizottság azon bejelentése miatt, 
hogy drasztikusan csökkenteni kívánja a Közösség legrászorulóbb személyeit segítő uniós 
élelmiszer-ellátási program költségvetési előirányzatait; felhívja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy a legrászorulóbbak élelmiszerrel történő ellátására fordítható 
előirányzatok szükséges szinten való tartása érdekében találják meg a módját e program 
folytatásának oly módon, hogy az ellen a Bíróság ne emelhessen kifogást;

8. ismételten rámutat, hogy fel kell hívni a nyilvánosság figyelmét a dohányzás káros 
hatásaira, többek között a passzív dohányzást illetően; egyetért a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseivel, hogy a közegészségügyi programon belül 10 millió euró elkülönítésével 
folytassa a „SEGÍTSÉG – A dohányfüstmentes életért” elnevezésű kampányt;

9. ismételten hangsúlyozza, hogy a decentralizált ügynökségeknek megfelelő finanszírozásra 
és emberi erőforrásokra van szükségük ahhoz, hogy teljesítsék mind meglévő, mind az 
uniós jogalkotó és a Bizottság által számukra újonnan kijelölt feladatokat; továbbra is 
helyteleníti, hogy a címzett bevételek alkalmazása csökkenti a külső bevételektől függő 
ügynökségeknek, mint például az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) juttatott uniós 
költségvetési hozzájárulást;

10. rámutat, hogy a Bizottság eredeti, 23 további betöltendő pozíciót előirányzó jogalkotási 
javaslata alapján felül kell vizsgálni a farmakovigilanciai jogszabályra vonatkozó 
pénzügyi kimutatást; tudomásul veszi az EMA új feladatkörét, és arra kéri a Bizottságot, 
hogy a jogi aktus 2012. július 1-jei hatálybalépését megelőzően még időben nyújtsa be az 
átdolgozott pénzügyi kimutatást és a díjszabást; a ritka betegségek gyógyszereire 
vonatkozó jogszabályok kapcsán ismét elkötelezettségéről biztosítja az EMA-t;

1 A Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő 
ellátását célzó, a 2009-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások elosztására 
vonatkozó terv elfogadásáról szóló, 2008. október 3-i rendelet.
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11. felhívja a figyelmet arra, hogy az energiaügyi és éghajlat-változási csomagra vonatkozó, a 
tagállamok és a Bizottság által javasolt további előírások némelyikét (mint például a CO2-
vel és a járművekkel kapcsolatos feladatok) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
(EKÜ) vezethetné be; tudatában van annak, hogy ezen új feladatot nem lehet teljes 
egészében a prioritások átrendezésével és a személyzet átcsoportosításával végrehajtani, 
ezért üdvözli az EKÜ költségvetési tervezetét;

12. elismeri, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) meg kell kezdenie a 
számára kijelölt új feladatok – az engedélykérelmek feldolgozása, az engedélyek 
megadásáról vagy meg nem adásáról szóló uniós döntések alapjául szolgáló tudományos 
vélemények készítése a Bizottság számára – végrehajtását, és hogy a vegyi anyagok 
tagállami hatóságok által végzett értékelésének koordinációjából és a döntéshozatalból 
származó feladatokat is fel kell vállalnia; tudomásul veszi, hogy az ECHA emiatt tíz új 
álláshelyet kérvényezett, ami a költségvetést nem érinti;

13. felhívja az ECHA-t, hogy az eddigi ellenőrzések során talált hiányos dokumentációk igen 
magas arányára tekintettel erősítse meg a bejegyzési dokumentációk megfelelőségi 
ellenőrzését, hiszen amennyiben továbbra is fennáll a magas hibaarány, az komolyan 
veszélyeztetné a REACH egészét; 

14. hangsúlyozza továbbá, hogy az ECHA-nak a társjogalkotók által a végleges jogalkotási 
megállapodás megkötésekor kijelölt megerősített szerepére tekintettel felül kell vizsgálni a 
biocidokra vonatkozó jogszabállyal kapcsolatos pénzügyi kimutatást, és megfelelő 
forrásokat kell rendelkezésre bocsátani, mihelyt a biocidokra vonatkozó jogszabály 
hatályba lépett, hogy az ECHA időben elő tudja készíteni az informatikai rendszert az új 
feladatok esedékessé válásukkor történő elvégzéséhez; felhív a veszélyes vegyi anyagok 
kivitelére és behozatalára vonatkozó jogszabállyal kapcsolatos pénzügyi kimutatás 
szükség szerinti felülvizsgálatára a végleges jogalkotási megállapodás alapján; kéri a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó jelentést az érintett bizottsági főigazgatóságokon a 
fenti feladatoknak az ECHA-ra történő átruházásából adódóan elérhető költségvetési és 
személyzeti megtakarításokról.
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 RÖVID INDOKOLÁS

Általános háttér
Az Európai Közösségek általános költségvetése az az eszköz, amely megállapítja és 
engedélyezi az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség számára minden 
évben szükségesnek bizonyuló bevételek és kiadások teljes összegét.

A Bizottság április 20-án benyújtotta a 2012. évi költségvetési tervezetet, amelyben a 
kötelezettségvállalási előirányzatok 147 435,442 millió eurót tesznek ki, ami a GNI 1,12 %-
ának felel meg. Ez a 2007–2013 időszakra szóló többéves pénzügyi keretben meghatározott 
általános éves felső határértéket figyelembe véve 1603,5 millió euró tartalékkeretet jelent. A 
kifizetési előirányzatok teljes összege 132 738,713 millió euró, ami a GNI 1,01 %-ának felel 
meg. 

A Bizottság szerint a költségvetési tervezet figyelembe veszi a tagállamokban a költségvetés 
megszilárdítása érdekében jelenleg zajló erőfeszítéseket és az ezek nyomán kialakuló 
nehézségeket. Az előirányzatok átfogó szintjének javasolt emelése hasznos hozzájárulás az 
európai gazdaság fellendüléséhez és a növekedéshez, és szükséges következménye az Unió 
azon szerződéses kötelezettségének, hogy figyelembe vegye a mostani év és a korábbi évek 
fennálló kötelezettségvállalásait, most, hogy az összes jelentős program megfelelően halad 
előre. A kifizetési előirányzatoknak is ennek megfelelően kell alakulniuk, hogy elkerülhető 
legyen a fennálló kötelezettségvállalások növekedése.

Július 7-én a COREPER elfogadta álláspontját a 2012. évi költségvetési tervezetről. A 
kötelezettségvállalási előirányzatoknak 146 245,338 eurót, míg a kifizetési előirányzatoknak 
129 088,042 eurót kell kitenniük. 

Ez a javaslat a következő elveken alapszik: a 2011 februárjában elfogadott tanácsi 
következtetésekben a 2012. évi költségvetésre vonatkozólag megállapított költségvetési 
iránymutatások keretén belül kell eljárni; a költségvetésnek meg kell felelnie a költségvetési 
fegyelem, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, továbbá figyelembe 
kell vennie a tagállamok gazdasági és költségvetési korlátait; a költségvetésben elegendő 
forrásnak kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy finanszírozni lehessen az Európai Unió 
kiemelt szakpolitikai célkitűzéseit, és a kifizetési előirányzatokat a többéves pénzügyi 
keretben meghatározott fejezetek és alfejezetek alá csoportosítva szigorúan ellenőrizni kell.

Az írásbeli eljárás lezárultával a Tanács 2011. július 25-én fogadja el az Unió 2012. évi 
költségvetésével kapcsolatos álláspontját.

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság hatáskörébe 
tartozó egyes költségvetések

Life +

A 2012. évi költségvetési tervezet mind a környezettel, mind az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépéseknek kiemelt fontosságot tulajdonít, ami tükröződik a LIFE+ program 
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keretében tervezett előirányzatok és az ide tartozó költségvetési tételek szintjében is.

A Bizottság javasolja a LIFE+ programra szánt előirányzatok szintjének 340,2 millió euróról 
354,755 millió euróra történő növelését, ami 4,3%-os növekedést jelent a 2011-es 
költségvetési szinthez képest. Ez összhangban van a pénzügyi programozással.

A növekmény a szakpolitikai területekhez, többek között az éghajlathoz kapcsolódó projektek 
finanszírozását célozza azáltal, hogy támogatja a Bizottság éghajlat-változási politikával és 
jogalkotással kapcsolatos intézkedéseit, a nem kormányzati szervezeteket, és a szakpolitikai 
támogató intézkedéseket, továbbá hogy figyelembe veszi a projektek eredményeinek és az 
értékelés feltételeinek kiválasztásával, ellenőrzésével és terjesztésével kapcsolatos 
adminisztratív támogatás iránt megnövekedett igényeket.

A 07 01 04 05-ös költségvetési tételt (éghajlat-politikai fellépésekre vonatkozó igazgatási 
kiadások) az éghajlat-politikai fellépésekkel kapcsolatos kiadványok (és audiovizuális 
kiadványok) finanszírozása, valamint – az irányelvben előírt követelmények teljesítése 
érdekében – a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és egyéb kiemelkedő fontosságú 
számítástechnikai rendszerek (az ózonréteget lebontó anyagok megfigyelésére szolgáló 
rendszer) fenntartása és üzemeltetése céljából növelni kell.

A COREPER a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok drasztikus csökkentésére tett 
javaslatot az összes költségvetési tételnél.

Globális környezetvédelmi kérdések

A környezetvédelem területén megvalósuló külső fellépéseket 2007 óta a 21. szakpolitikai 
terület (Fejlesztés) külső fellépésekre vonatkozó eszközei szabályozzák, elsősorban az 
ENRTP (a környezetvédelemre, illetve a természetes erőforrásokkal és energiaforrásokkal 
való fenntartható gazdálkodásra irányuló tematikus program, a költségvetési tervezet 21 04. 
alcíme). Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a Bizottság e költségvetési tétel jelentős 
növelését javasolja (a kötelezettségvállalási előirányzatok 200,7 millió euróra, a kifizetési 
előirányzatok 170,0 millió euróra történő növelése). A Koppenhágai Megállapodás keretében 
vállaltak értelmében 50 millió euró a fejlődő országok éghajlatváltozással kapcsolatos 
enyhítési és alkalmazkodási intézkedéseinek költségeire van előirányozva.

A Tanács e költségvetési tételnél a kötelezettségvállalási előirányzatokat illetően 1,5 millió 
eurós, a kifizetési előirányzatokat illetően 30,5 millió eurós csökkentést javasol.

A 07. cím alatt csak az olyan többoldalú környezetvédelmi megállapodásokhoz való kötelező 
hozzájárulásokra szánt előirányzatok maradnak, amelyeknek a Közösség részes fele, mint 
például az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye és a Kiotói Jegyzőkönyv, a Biológiai 
Sokféleség Egyezmény (CBD) stb. A 2012-re javasolt költségvetési juttatás hasonló a 2011-es 
szinthez (3,1 millió euró). 

A COREPER az Unió nemzetközi hozzájárulására fordítható összeget is csökkentette.

Közegészségügy

A közegészségügyi programra fordítható összeg a 2008–2013-as program teljes keretének 
megfelelően 1,240 millió euróval növekszik. Bár a közegészségügy a tagállamok felelősségi 
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körébe tartozik, és a közegészségügyi programnak tulajdonképpen csak közvetett hatása van 
az uniós lakosság egészségi állapotára, az Uniónak alapvető szerepe van abban, hogy a 
tagállamokon belül zajló fellépéseket és reformokat előmozdítsa, különösen azokon a 
területeken, ahol az uniós szintű együttműködés elengedhetetlen, vagy ahol az uniós 
jogszabályoknak érvényt kell szerezni, azokat frissíteni kell, vagy ahol új szabályozásra van 
szükség. A közegészségügyi program keretében végrehajtott fellépések kiegészítik a 
közegészség javítására és a betegségmegelőzésre irányuló tagállami fellépéseket, és azokat 
hozzáadott értékkel egészítik ki.

A „SEGÍTSÉG – A dohányfüstmentes életért” elnevezésű kampányt 2010-ig a 
dohánytermelőknek juttatott segélyekből, azaz a 2. fejezet alatti mezőgazdasági kiadásokból 
levont összegek (évente 16 millió euró) fedezték (az 1782/2003 rendelet 110. cikkében előírt 
5%). Mivel a dohánytermelőknek juttatott támogatások 2009-ben megszűntek, 2010 volt az 
utolsó év, amikor a 2. fejezetből lehetett erre a célra fedezetet nyújtani. 2011 óta a 
dohányzásellenes kampányt a közegészségügyi program keretében finanszírozzák. 2012-ben a 
kampány részére 10 millió euró van előirányozva.

Állat-egészségügyi intézkedések

A költségvetési tervezet 17,050 millió euróval csökkenti az állat-egészségügyi intézkedésekre 
fordítható összegeket, és 2012-re 333 millió eurót javasol erre a célra. A csökkentés az 
oltások és a kéknyelv-betegség elleni egyéb intézkedések lassuló ütemének, valamint a 
szükségalap intézkedései számára rendelkezésre álló keret csökkenésének tudható be a 
végrehajtás bizonytalan volta miatt, mivel ez a járványok kitörésétől függ. A Bizottság 
megerősítette, hogy szükség esetén további összegeket bocsát a szükségalap rendelkezésére.

A növény-egészségügyi intézkedések tekintetében 2 millió eurós növekmény szerepel a 
költségvetésben, amelynek célja a fenyőfa-fonalféreg fertőzések elleni további intézkedések, 
valamint két szarvasbogárféle és az ormányos pálmafúró bogár elszaporodása 
megakadályozásának finanszírozása.

További 2 millió eurós növekményt fogadtak el az élelmiszer- és takarmánybiztonság 
területén hozott új intézkedések számára, az uniós referencialaboratóriumok tevékenységében 
bekövetkező változások, és egy méhek egészségét vizsgáló laboratórium esetleges 
létrehozásának finanszírozására (208/2011. sz. bizottsági rendelet). 

A COREPER az állat-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó költségvetési tételek 
csökkentését javasolta. 

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

A 2011-es költségvetésben 8 kísérleti projekt és előkészítő tevékenység került megszavazásra 
a 07. cím alatt, amelyek a Környezetvédelmi Főigazgatóság vagy az Éghajlatpolitikai 
Főigazgatóság jóvoltából már megvalósítás alatt állnak. 

A 2012-es költségvetési tervezetben a Bizottság javasolja „Az éghajlatváltozás és az ahhoz 
való alkalmazkodás szempontjainak érvényesítése” című előkészítő intézkedés folytatását egy 
második évre (07 13 03. költségvetési tétel). 
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Decentralizált ügynökségek

A Bizottság által benyújtott 2012-es költségvetési tervezet 741,5 millió eurót irányoz elő a 
decentralizált ügynökségek igazgatási és működési költségeire. Ez az összeg a 2012-es uniós 
költségvetési tervezet teljes összegének 0,5%-át teszi ki. A decentralizált ügynökségek 
létszámtervében 4854 álláshely szerepel, amelyek nem foglalják magukban a szerződéses 
alkalmazottakat.

A COREPER a következőképpen vélekedett:

- „teljes kapacitáson működő” ügynökségek: ha nincs növekedés, nincs szükség új 
álláshelyekre
- új feladatkört ellátó ügynökségek: a növekedés maximum 1,5% lehet, plusz a kért 

álláshelyek egyharmada, plusz az önerőből finanszírozott 
álláshelyek betöltetők

- most felálló ügynökségek: a növekedés az 1. és 2. cím alatti összeg maximum 
háromnegyede lehet, plusz a kért álláshelyek háromnegyede.

 Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Az uniós környezetvédelmi (levegőminőségi) és éghajlat-változási jogszabályokban előírt 
ellenőrzési és jelentéstételi kötelezettség, valamint az éghajlat-változási és az energiacsomag 
kapcsán a tagállamok és a Bizottság által ráruházott feladatok (CO2, személygépkocsik) 
nyomán az Ügynökségnek új feladatai keletkeznek. 

A Bizottság ezért az előző két évről áthozott többletből származó címzett bevételeket 
figyelembe véve a források 2,82%-os növelését és két új álláshely létrehozását javasolja. 

 Európai Vegyianyag-ügynökség 

A költségvetési tervezet 2012-re nem tervez semmilyen finanszírozást az ügynökség részére.

A biocidokra és a veszélyes vegyi anyagok kivitelére és behozatalára vonatkozó 
jogszabályokból eredő új feladatkört (előzetes tájékoztatási (PIC) tevékenység) azonban 
figyelembe kell venni. A biocidok (07 03 60 01. és 07 03 60 02. költségvetési tétel) esetében a 
jogalkotó által az ECHA-nak szánt feladatok jelentősen kibővültek a Bizottság eredeti 
javaslata (COM(2009)267) óta, és a Tanács várhatóan közli erre vonatkozó közös 
álláspontját. A költségvetési tervezetben 2012-re igényelt összegek jelenleg még a Bizottság 
eredeti, 2009-ben benyújtott javaslatát kísérő pénzügyi kimutatás becsléseinek felelnek meg. 
A Tanács közös álláspontjának elfogadása után és a biocidok tekintetében az Ügynökségre 
ruházott feladatkörtől függően a Bizottságnak közleményt kell előterjesztenie a közös 
álláspontról, amelyet módosított pénzügyi kimutatás kísér majd annak érdekében, hogy a 
szükséges mértékben figyelembe vegye a feladatkör bővülését és az elvárt számszerű 
eredményeket. A Bizottságnak ezért a 2012. évi költségvetésre vonatkozó éves költségvetési 
eljárásban ennek megfelelően módosítania kell az ECHA személyzetével és az uniós 
költségvetésből történő hozzájárulással kapcsolatban igényelt forrásokat. A veszélyes vegyi 
anyagok kivitele és behozatala kapcsán a 698/2008/EK rendelet módosításáról szóló 
bizottsági javaslat célja, hogy azt összehangolja a vegyi anyagok besorolására, címkézésére és 
csomagolására vonatkozó jogszabályokkal, aminek eredményeként az ECHA-nak részt kell 
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vennie az úgynevezett „előzetes tájékoztatási” tevékenységek végrehajtásában. A Bizottság 
várhatóan 2011 második negyedévében nyújtja be a 07 03 70 01. és a 07 03 70 02. 
költségvetési tételre vonatkozó javaslatát.

 Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

 A Bizottság 57,3 millió eurós támogatást fogadott el, amely 1,4 millió euróval kevesebb, 
mint amennyit a Központ kért, de összhangban van a Bizottság által alkalmazott 
szabályokkal. A Központ nem kért új álláshelyeket.

 Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

A Bizottság 77,121 millió eurós támogatást fogadott el, amely tartalmazza az előző évekről 
áthozott címzett bevételeket is. Ez 2011-hez képest összességében 2%-os növekedés, de a 
Hatóság által kért összegnél 0,37 millió euróval kevesebb. A Hatóság nem kért új 
álláshelyeket.

 Európai Gyógyszerügynökség
 Az Európai Gyógyszerügynökség által benyújtott 2012. évi költségvetési tervezet 238,4 

millió eurót tesz ki, amely magában foglalja a díjakból befolyó 171,2 millió eurónyi 
bevételt. Az Európai Gyógyszerügynökség által kért uniós finanszírozás tehát 57,1 millió 
euró, amely magában foglal 9,8 millió eurónyi címzett bevételt. A teljes összegből 17,8 
millió eurót fordítanának a farmakovigilanciai jogszabályok kapcsán felmerülő új igények 
fedezésére. A végrehajtás érdekében új álláshelyekre lesz szükség. Azonban az ellátandó 
feladatokban bekövetkező változások miatt a farmakovigilanciai feladatokkal kapcsolatos 
becslések nem egyeznek meg a Bizottság által jóváhagyott eredeti pénzügyi kimutatással, 
amely 23 új álláshelyet említett. Az is felmerült, hogy a többletköltségeket díjakból 
lehetne fedezni. A díjkivetés azonban 2012. július 1-jén nem lép életbe, ezért a kiadásokat 
az uniós költségvetésből kell fedezni. A Bizottság azonban úgy határozott, hogy a 
farmakovigilanciai jogszabályok kapcsán felmerülő kiadások fedezése érdekében csak 
akkor növelheti az Ügynökség finanszírozását, ha a Bizottság erről átdolgozott pénzügyi 
kimutatást fogad el, és azt a Parlament és a Tanács jóváhagyja. Az új pénzügyi kimutatás 
elfogadását követően a Bizottság javasolni fogja a 2012. évi költségvetés kiigazítását. A 
Bizottság által elfogadott költségvetési tervezet az Európai Gyógyszerügynökség 
létszámát tehát az eredeti pénzügyi kimutatásnak megfelelően 23 fővel növelné. 
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VÉLEMÉNY AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Reinhard Bütikofer

JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az európai szemeszter folyamatát, amelynek célja a gazdasági irányítás erősítése; 
úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia sikeres végrehajtásához lényeges, összehangolt, 
átlátható és megfelelő pénzügyi kötelezettségvállalásokra van szükség a stratégia 
elsődleges céljainak mind uniós, mind tagállami szinten való elérése érdekében, valamint 
hogy az ezzel kapcsolatos uniós költségvetési előirányzatok bármiféle csökkentése aláásná 
a célok elérését;

2. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 2013-ra minden uniós polgár számára 
biztosítsák az alapvető széles sávú lefedettséget; rámutat, hogy a nagy sebességű internet 
gyorsabb térnyerése és az egységes digitális piac előnyeinek háztartások és cégek általi, az 
Európa 2020 stratégia digitális menetrenddel foglalkozó kiemelt kezdeményezésével 
összhangban történő kihasználása érdekében jobb nemzeti, regionális és helyi szintű 
tervezés révén jobban össze kellene hangolni a széles sávú infrastruktúrával kapcsolatos 
beruházásokat és infrastrukturális programokat, és az Uniónak szorosabb kapcsolatot 
kellene ápolnia a régiókkal, hogy segítse őket az e célra rendelkezésre álló strukturális és 
vidékfejlesztési támogatások felhasználásában;

3. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a 2012. évi költségvetési tervezet céljait az 
Európa 2020 stratégiára összpontosítsa; mélységesen aggódik azonban amiatt, hogy az 
uniós költségvetés politikai prioritásai és a tényleges keretösszegek nem illeszkednek 
egymáshoz, különösen az energiapolitika terén, amely az uniós költségvetésnek 
mindössze 0,5%-át teszi ki, és amelynek terén a 2012-re tervezett költségvetési juttatások 
valójában csökkennek; továbbá sajnálja, hogy a fenntartható energiával kapcsolatos 
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elsődleges célok támogatása a kutatási, fejlesztési és innovációs programoknak csak 
nagyon kis hányadát teszi ki;

4. kiemeli a kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmus (RSFF) jelentőségét a hetedik 
keretprogramban és a vállalkozási és innovációs program (EIP) jelentőségét a 
versenyképességi és innovációs keretprogramban (CIP), mivel ezek szolgálnak az uniós 
költségvetési forrásokat és az Európai Beruházási Bank (EBB) pénzügyi forrásait 
összefogó innovatív európai pénzügyi eszközök modelljeként, melyek célja a 
vállalkozásfejlesztés támogatása és az Európa 2020 stratégia Innovatív Unió elnevezésű 
kiemelt kezdeményezése céljainak elérése; felszólítja a Bizottságot, hogy a kutatás, az 
innováció és az energia területén erősítse meg ezeket az eszközöket,

5. emlékeztet arra, hogy a kutatásba, fejlesztésbe és innovációba történő beruházás az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához alapvetően szükséges hosszú 
távú folyamat; véleménye szerint az EU-nak kiadásait olyan területekre – például kutatás, 
fejlesztés és innováció – kell összpontosítania, amelyek serkentik a gazdasági növekedést, 
a versenyképességet és a fenntarthatóságot, valamint elő kell segítenie napjaink fő 
társadalmi kihívásainak kezelését; ebben az összefüggésben rámutat, hogy javítani kell a 
kutatás, fejlesztés és innováció feltételeit; hangsúlyozza, hogy a megújuló és fenntartható 
energia, az energiahatékonyság, az energiatárolási technológiák és a forráshatékonyság 
terén végzett kutatás-fejlesztés különösen jelentős az Unió energiaügyi és éghajlattal 
kapcsolatos céljaira való tekintettel; kéri, hogy készüljön értékelés az Unió kutatási-
fejlesztési és innovációs programjai, valamint projektkiválasztási eljárásai 
fenntarthatósági kritériumainak megvalósíthatóságáról és hatékonyságáról;

6. emlékeztet az integrált uniós energia-infrastruktúra jelentőségére az energiabiztonság és a 
közös uniós energiapiac szempontjából; hangsúlyozza, hogy – bár a 2007–2013-as 
időszakban az eredeti kerethez képest jelentős emelést terveznek a transzeurópai 
energiahálózattal kapcsolatos program (az energiaügyi TEN-program) tekintetében – a 
költségvetési tervezet a program finanszírozásának 12,5%-os csökkentéséről rendelkezik, 
és a 22 millió eurósra tervezett összeg még mindig nagyon korlátozott a felmerülő 
kihívásokhoz és a transzeurópai közlekedési hálózattal kapcsolatos programhoz 
(közlekedési TEN-program) képest; nagyobb költségvetési keretet kér az EU energetikai 
infrastruktúra-hálózatai és technológiája – különösen az intelligens hálózatok és egy 
európai szuperhálózat – fejlesztésére az uniós energiapiac integrációjának és a megújuló 
forrásból származó energia felvételének elősegítése, valamint az elektromos járművek 
által igényelt infrastruktúrához való hozzájárulás érdekében;

7. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy az Unió és a tagállamok nem tettek eleget az 
épületek és a közlekedési ágazat szén-dioxid-kibocsátásának csökkentését vagy 
energiahatékonyságának növelését célzó intézkedések érdekében; felhívja a Bizottságot, 
hogy a tagállamokkal együttműködve hozzon intézkedéseket az épületek, továbbá a városi 
központi fűtési és hűtési hálózatok energiahatékonyságának javítása érdekében, ezenkívül 
kéri, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának részeként 2012-ben biztosítson 
erre több forrást;

8. emlékeztet arra, hogy a hetedik keretprogramot teljes körűen végre kell hajtani; támogatja 
azokat az erőfeszítéseket, amelyek a beruházásösztönzés, valamint a kutatás- és 
innovációtámogatás újító módjainak, mint például a kockázatmegosztó finanszírozási 
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mechanizmusnak az EBB-vel és az Európai Beruházási Alappal (EBA) közösen történő 
kidolgozására irányulnak; támogatja további költségvetési előirányzatok felszabadítását a 
kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus számára, de azok kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) általi jobb felhasználását kéri;

9. ellenzi a Bizottság azon javaslatát, hogy a hetedik keretprogram számára elkülönített 
költségvetési előirányzatokat átcsoportosítsák a nemzetközi termonukleáris kísérleti 
reaktorral (ITER) kapcsolatos projekthez; azt javasolja, hogy az ITER programot a 
fennmaradó keretből finanszírozzák;

10. kiemeli a fiatal vállalkozókat célzó Erasmus program jelentőségét és felhívja a 
Bizottságot, hogy 2012-ben biztosítsa annak megfelelő szintű finanszírozását;

11. emlékeztet arra, hogy sürgősen a közeljövőben, vagy máris rendelkezésre álló 
technológiákra kell összpontosítani, amelyek az Unió energia- és éghajlat-változási 
politikájának technológiai támpillérei, mint például az Unió stratégiai energiatechnológiai 
tervében (SET-terv) meghatározott legfejlettebb technológiák, amelyeket ösztönözni kell 
és végre kell hajtani az Európa 2020 stratégia céljainak elérése érdekében; sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy a 2012. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz a SET-terv technológiáira 
szánt keretösszeget közvetlenül a SET-tervre előirányzott, már létező költségvetési soron; 
ezért azon a véleményen van, hogy haladéktalanul intézkedéseket kell tenni az ilyen 
innovatív és fenntartható energetikai technológiák fejlesztésének hosszú távú 
finanszírozására;

12. kéri az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag maradéktalan végrehajtását a kkv-kkal 
kapcsolatos szakpolitikai intézkedések indításával, beleértve a kkv-k finanszírozáshoz 
való hozzáférésének javítását, közbeszerzési szerződésekben való részvételük növelését és 
külön programokhoz és innovatív pénzügyi mechanizmusokhoz való hozzáférésük 
javítását és azok kidolgozását célzó intézkedéseket; kéri a versenyképességi és innovációs 
keretprogram – a kkv-kkal kapcsolatos kiemelt program – egyedi programjainak jelentős 
megújítását és a végrehajtásáért felelős ügynökség (Versenyképességi és Innovációs 
Végrehajtó Hivatal, EACI) teljes mértékű támogatását;

13. támogatja azt az ötletet, hogy projektkötvények kerüljenek kibocsátásra az Unió 2020-ra 
szóló nagyszabású menetrendjében szereplő infrastrukturális szükségletek és strukturális 
projektek, a tervezett új uniós stratégiák, például az energiainfrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozó új stratégia és más nagyszabású projektek finanszírozására; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák az Európa 2020 stratégia projektkötvény-
kezdeményezési mechanizmusának mielőbbi, még 2014 előtti megvalósítását, mivel ez a 
Bizottság konzultációs dokumentumában említett céldátum;

14. úgy véli, hogy a fenntartható energiapolitika, az energiahatékonyság és a 
forráshatékonysági politika terén egyértelmű és nagyra törő célok kitűzése és a megfelelő 
szintű finanszírozás költséghatékony előnyökkel járhat az európai gazdaság egésze 
számára; uniós, illetve tagállami állami és magánforrások biztosítását kéri az ezen 
elsődleges fontosságú ágazatokba történő befektetésekhez; e tekintetben üdvözli az 
energiaadó-irányelv felülvizsgálatát, amely jelentősen ösztönözheti a megújuló 
energiaforrások irányába történő elmozdulást;
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15. a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet 
(REMIT rendelet)1 közelgő elfogadása fényében üdvözli az Európai Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége (ACER) költségvetésének javasolt növelését és az 
ügynökség növekvő felelősségi körét; nagyobb költségvetési keretet kér az EU energetikai 
infrastruktúra-hálózatai és technológiája – különösen az intelligens hálózatok és egy 
európai szuperhálózat – fejlesztése számára;

16. emlékeztet arra, hogy a pénzügyi programozásban az EURATOM vonatkozásában a 
2012-es évre tervezett számok rendkívül puhatolózó jellegűek; ennélfogva hangsúlyozza, 
hogy a nukleáris biztonsági és üzembiztonsági projektekre elkülönített összegeket úgy kell 
megállapítani, hogy azok fedezzék valamennyi uniós nukleáris létesítmény 
stressztesztjének költségeit;

17. hangsúlyozza, hogy a sürgősségi megoldások veszélyeztetik a stratégiai uniós projektek 
sikerét és hozzáadott értékét; úgy véli, hogy ehelyett hosszú távú költségvetési 
megoldásokat kell találni fenntartható finanszírozási megoldásokkal együtt; hangsúlyozza, 
hogy a nagyszabású projektekhez megfelelő irányítást, pontos tervezést és ütemezést, 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodást és az uniós részvétel egyértelmű korlátozását 
kell biztosítani bármely további finanszírozás elkülönítése előtt; hangsúlyozza, hogy az 
ilyen projektekhez nyújtott uniós támogatás nem származhat egyéb uniós kutatási és 
fejlesztési programokból átcsoportosított pénzeszközökből, és hogy minden esetlegesen 
felmerülő további költséget részletesen indokolni kell; várja a Bizottság közelgő javaslatát 
a Galileo és a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) 
továbbfejlesztésének technikai és pénzügyi lehetőségeire vonatkozóan, és hangsúlyozza, 
hogy meg kell határozni a Galileo teljes működési kapacitással történő elindításának 
finanszírozási módjait; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy fel lehet-e használni a 
kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásból vagy a kereskedelmi szolgáltatásokból származó 
bevételeket a Galileo finanszírozására.

1 COM(2010)0726.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (a továbbiakban ITRE bizottság) a 2012. évi 
költségvetés tervezetéről folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó felhatalmazásról 
szóló 2011. május 26-i véleményében fejezte ki az EU 2012-es költségvetési tervezetével 
kapcsolatos elsődleges szempontjait, és e szavazás eredménye fenti vélemény mellékletét 
képzi. A Tanács által módosított költségvetési sorokra vonatkozó módosításokat 2011. 
augusztus 31-én fogadta el az ITRE bizottság.

Az ITRE bizottság kifejezi azon egyértelmű meggyőződését, hogy nem engedhetjük, hogy az 
EU költségvetési politikái eltérjenek az Európa 2020 stratégia keretében az Unió számára 
kitűzött stratégiai céloktól. Az ITRE bizottság különösen 3 elsődleges szempontot akar 
hangsúlyozni: 

- Szilárdan úgy véljük, hogy a hetedik keretprogramot teljes körűen végre kell hajtani a 
gazdasági növekedés, a versenyképesség és a fenntarthatóság serkentésére, valamint a 
napjainkban jellemző fő társadalmi kihívások kezelésének elősegítésére. 

- A jelenlegi gazdasági helyzetben nélkülözhetetlen az európai kis- és 
középvállalkozások, különösen a fiatal innovatív induló vállalkozások támogatása, 
valamint a vállalkozó szellem erősítése az olyan programok, mint a versenyképességi 
és innovációs program (CIP) és egyéb, számukra hasznos programok elegendő 
forrással való ellátása révén.

- Az ITRE bizottság mélységesen aggódik amiatt is, hogy az uniós energiapolitika 
Európa 2020 stratégiában meghatározott politikai prioritásai és a tényleges 
keretösszegek nem illeszkednek egymáshoz az energiapolitika terén, amely az uniós 
költségvetésnek mindössze 0,5%-át teszi ki. A Bizottság 2012-es költségvetési 
tervezetében a 2012-re tervezett költségvetési juttatások valójában csökkennek. Az 
energiapolitika területére megfelelő figyelmet kell fordítani, hogy meg tudjunk felelni 
Európa politikai kötelezettségvállalásainak. 

Címenkénti indokolás

01. cím – Gazdasági és pénzügyek

A versenyképességi és innovációs keretprogramon belüli vállalkozói kezdeményezési és 
innovációs programra (01 04 04. sor) szánt kifizetési előirányzatokban a Tanács által 
kezdeményezett 69,5%-os csökkentés (69 500 000 euró) súlyosan aláásná e program céljait. 
Ezért vissza kell állítani az eredeti költségvetési tervezetet. 

02. cím – Vállalkozáspolitika

A Tanács által a 02. cím alatt javasolt csökkentések veszélyeztetik az Európa 2020 stratégia 
teljesítését több fontos területen, mint például a versenyképességi és innovációs keretprogram 
(02 02 01. sor), az űrkutatás (02 02 15. és 02 04 01 01. sorok), valamint a közlekedéssel 
kapcsolatos kutatás (Galileo) (02 04 01 03. sor) és az Európai GNSS Ügynökség (02 05 02 
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01. sor) területén. Ezért vissza kell állítani a költségvetési tervezetet ezeken a területeken.

Tekintettel a kkv-kkel kapcsolatos uniós politikák ösztönzésének szükségességére, az ITRE 
bizottság javasolja a versenyképességi és innovációs keretprogram (02 02 01. sor) 
előirányzatainak 10 millió euróval történő növelését a kkv-kbe való befektetések 
ösztönzésének támogatására és a sikeres „Erasmus fiatal vállalkozók számára” program 2012-
ben történő folytatásához szükséges források biztosítására.

08. cím – Kutatás
10. cím – Közvetlen kutatás

Az ITRE bizottság úgy véli, hogy a kifizetési előirányzatok Tanács által javasolt csökkentése 
a kutatással kapcsolatos területeken súlyosan veszélyeztetné a hetedik keretprogram 
tevékenységeit. E csökkentések a már aláírt szerződések szerinti folyósításokhoz szükséges 
idő növekedéséhez vezethetnek, vagy akár fizetési késedelmeket okozhatnak. Figyelembe 
kellene venni azt is, hogy a kifizetési előirányzatok a 2011-es költségvetésben is csökkentek, 
és hogy az összes kért kifizetési előirányzat mintegy 70%-a a már aláírt 
szerződések/támogatási megállapodások alapján a 2007–2011-es időszakból származó 
fennálló kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódik. 
Ezért az ITRE bizottság úgy véli, hogy sürgősen vissza kell állítani a költségvetési tervezetet 
a kutatással kapcsolatos, és különösen a hetedik keretprogramhoz kapcsolódó tevékenységek 
terén. Ez magában foglalja az „Együttműködés – Egészségügy” (08 02 01.), az 
„Együttműködés – Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési 
technológiák” (08 04 01.), az „Együttműködés – Közlekedés” (08 07 01.), az „Együttműködés 
– Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF)” (08 09 01.), az „Ötletek” (08 10 01.) 
és a „Kapacitások” (08 13 01-08 19 01.) sorokat. Vissza kell állítani a költségvetési tervezetet 
az egyéb címek, mint például a Közlekedés (06), a Környezetvédelem (07) és az Oktatás (15) 
alatt zajló kutatási tevékenységek esetében is, különösen ami a hetedik keretprogram 
„Emberek” programját illeti (15 07 77. sor).

Ahhoz, hogy Európa képes legyen szembenézni az Európa 2020 stratégia kihívásaival és meg 
tudja valósítani az energetikai célkitűzéseket, nagyobb erőfeszítésekre van szükség a 
fenntartható energia területén, különös tekintettel a megújuló energiaforrások fejlesztésére és 
az intelligens villamosenergia-rendszerbe való integrálására, valamint az 
energiahatékonyságra. Az ITRE bizottság ezért azt javasolja, hogy túl kellene lépni a hetedik 
keretprogram energetikai együttműködési programja terén javasolt költségvetési tervezeten, 
és a 08 05 01. költségvetési soron 40 millió eurós növelést javasol, amelyet különösen a 
fenntartható energiarendszerek és az energiahatékonyság fejlesztésének támogatására kell 
fordítani. 

Ami az ITER projekt finanszírozási igényeit illeti, az ITRE bizottság ellenzi az Európai 
Bizottság azon javaslatát, hogy a hetedik keretprogramra elkülönített költségvetési 
előirányzatokat kell átcsoportosítani az ITER projektre. Az ITER program teljes 
finanszírozásáról átfogóan kell dönteni, és azt átfogóan kell irányítani. 

09. cím – Információs társadalom és média
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Az ITRE bizottság kéri az Európa 2020 stratégia európai digitális menetrend elnevezésű 
kiemelt kezdeményezéséhez jelentősen hozzájáruló költségvetési sorok, különösen a kutatási 
és innovációs tevékenységek támogatásával kapcsolatos minden sor visszaállítását.

32. cím – Energiaügy

Az ITRE bizottság kéri a költségvetési tervezet visszaállítását a 32. cím minden költségvetési 
sorában (kivéve „Az energiához kapcsolódó kutatás – Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás” elnevezésű 32 06 02. sort), és a 
kötelezettségvállalási előirányzatok további összesen 10 000 000 eurós, valamint a kifizetési 
előirányzatok 19 160 000 eurós növelését javasolja az „Intelligens energia – Európa” program 
(32 04 06. sor) számára.   

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

Az ITRE bizottság megvizsgált és értékelt a bizottsági tagok által javasolt minden kísérleti 
projektet és előkészítő intézkedést, és hat új kísérleti projektet/előkészítő intézkedést fogadott 
el, amelyek a bizottság elsődleges politikai szempontjait tükrözik, és egyértelműen 
alkalmasak arra, hogy jövőbeli európai uniós intézkedések és programok alakuljanak ki 
belőlük:

 „Híd Európába Nap” (a 02 02 15. sor után) kísérleti projekt, melynek célja erősebb híd 
építése az európai szakemberek és Európa között a Szilícium-völgyben új 
vállalkozásokat alapító vagy ott dolgozó, Európán kívül élő személyek, valamint az 
európai intézmények és vállalatok összehozása érdekében, hogy megoszthassák 
egymással tapasztalataikat és gyakorlataikat;

 „Fiatal újítók mobilitása” kísérleti projekt (a 02 02 15. sor után), melynek célja az 
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezések végrehajtása azáltal, 
hogy lehetővé teszi legalább 100 fiatal újító részére, hogy saját, korai stádiumban lévő 
ötletén dolgozzon egy fogadó szervezetnél;

  „A ritkaföldfémekkel kapcsolatos európai kompetenciahálózat” kísérleti projekt (a 02 
02 15. sor után), amely biztosítaná, hogy az EU komolyan vegye e kérdést, és 
törekedjen ezen forrásokkal kapcsolatos ismereteinek bővítésére, különösen 
újrafeldolgozásuk és helyettesítésük fokozása érdekében;

 „RECAP: az EU főbb polimerátalakító régióiban keletkező belső műanyaghulladék 
helyi szintű újrahasznosítása” kísérleti projekt (a 07 03 31. sor után), melynek célja a 
belső műanyaghulladék újrahasznosításának javítása a műanyaggyártásból származó 
selejt újrahasznosításával kapcsolatos új technológiai megoldások kidolgozása és a 
fenntartható megoldásokon és technológiákon alapuló újrahasznosítási csatornák 
megvalósítása és megszervezése révén;

 „Energiabiztonság – Palagáz” kísérleti projekt (a 32 04 17. sor után), melynek célja 
olyan kísérleti projektek vagy más támogató tevékenységek finanszírozása, amelyek 
célja a palagáz-kitermelés és -hasznosítás nyilvános elfogadottságának elemzése és az 
erről szóló párbeszéd megkezdése;

 „A RES irányelv végrehajtására irányuló együttműködési mechanizmus” előkészítő 
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intézkedés (a 32 04 17. sor után), melynek célja a RES irányelvben foglalt RES 
együttműködési mechanizmusok sikeres végrehajtásához szükséges valamennyi 
feltétel és a más mechanizmusokkal vagy nemzeti támogatási rendszerekkel való 
interferenciájuk megvizsgálása.

A fentiekben felsorolt kísérleti projekteken és előkészítő intézkedéseken kívül az ITRE 
bizottság támogatta az „Erasmus fiatal vállalkozók számára” előkészítő intézkedés 
kidolgozását a versenyképességi és innovációs keretprogram vállalkozási és innovációs 
programja keretében (02 02 01. sor).
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VÉLEMÉNY A BELSŐ PIACI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetre vonatkozó parlamenti álláspontról 
– összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Edvard Kožušník

JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. egyetért azzal, hogy különösen a megszorítások idején az uniós költségvetést bölcsen kell 
felhasználni a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében; megjegyzi, hogy ezt szükséges 
beruházások és az egységes piac működésének erősítése révén lehet elérni, azzal a céllal, 
hogy támogassák az uniós polgárokat, a fogyasztókat és a vállalkozásokat a 
munkahelyteremtésben és a fenntartható tevékenységeikben;

2. hangsúlyozza a költségvetési előirányzatok folyamatos biztosításának jelentőségét a belső 
piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés 
területén (02 01 04 01. és 02 03 01. jogcímcsoport); hangsúlyozza, hogy az európai 
szabványosításra vonatkozó új szabályozási keretnek integráltabb uniós szabványosítási 
rendszerhez és a szabványok kidolgozásának fenntarthatóbb finanszírozási rendszeréhez 
kell vezetnie1;

3. üdvözli a belső piac megvalósítására és fejlesztésére elkülönített előirányzatok 
(12 01 04 01. és 12 02 01. jogcímcsoport) csekély mértékű növekedését és a Bizottság 
azon célkitűzését, hogy véget vet a piac széttöredezettségének, és elhárítja az akadályokat 
és a nehézségeket a szolgáltatások mozgása, az innováció és a kreativitás elől, amint azt a 
régóta várt, „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés 

1 Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az európai szabványosítás jövőjéről (Kožušník-jelentés 
- 2010/2051(INI)), P7_TA-PROV(2010)0384.
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serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – Együtt egy újfajta növekedésért” című 
közleményében1 kinyilvánította;

4. emlékezteti a Bizottságot a szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtásáról szóló 
állásfoglalására2, amelyben felkérte a Bizottságot, hogy irányozzon elő megfelelő mértékű 
összeget az egyablakos ügyintézési pontok széles körű népszerűsítési kampányának 
megindítására;

5. felszólít az „Egységes piaci fórum” kísérleti projekt (12 02 03. jogcímcsoport) folyamatos 
finanszírozására, amely fórumot a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács elnöksége 
minden évben közösen szervezi az uniós intézményekből, a tagállamokból, a civil 
társadalomból és az üzleti szférából érkező érdekelt felek részvételével, az egységes piac 
újraindítására irányuló folyamatban elért előrehaladás értékelése, a bevált gyakorlatok 
cseréje és az európai polgárok legfőbb problémáinak kezelése érdekében; elismeri és 
örömmel fogadja azt a tényt, hogy a Bizottság elindította az értékelési folyamatot és a 20 
legaggasztóbb kérdés listájának felülvizsgálatát; felszólít arra, hogy az egységes piaci 
fórumon rendszeresen vizsgálják meg a 20 legaggasztóbb kérdést, olyan ellenőrizhető 
mutatókként használva őket, amelyek az egységes piac európai polgárokkal kapcsolatos 
alakulását értékelik és figyelemmel kísérik;

6. sajnálja, hogy nem irányoztak elő pénzösszegeket a SOLVIT és az egységes piaccal 
kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatások kötelezettségvállalásai számára (12 02 02. 
jogcímcsoport); a SOLVIT hálózatot hatékony, ingyenes bíróságon kívüli vitarendezési 
mechanizmusnak tekinti, amelyet az összes tagállamban képzési és népszerűsítési 
tevékenységekkel kellene támogatni;

7. hangsúlyozza, hogy a nemzeti és regionális hatóságok szolgáltatások minőségének 
ellenőrzésével foglalkozó tisztviselői részére is képzési rendszereket kell kialakítani; 
emlékeztet arra, hogy a belső piaci információs rendszer (IMI) fenntartható sikere a 
megfelelő közösségi szintű beruházásoktól függ, és támogatja, hogy azt 2012 végéig 
minden, uniós szinten szabályozott szakmára kiterjesszék;

8. ismételten felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy társfinanszírozzanak további 
közös piacfelügyeleti fellépéseket; elismeri a vámhatóságok piacfelügyeletben betöltött 
szerepét, és támogatja a vámigazgatási szervek és a piacfelügyeleti hatóságok közötti 
együttműködés erősítését, elősegítve a bevált gyakorlatok cseréjét és a technikai 
segítségnyújtást; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a Vám 2013 program 
(14 01 04 02. és 14 04 02. jogcímcsoport) végrehajtásából eredő kötelezettségeik 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokat;

9. szükségesnek tartja a fogyasztóvédelmi politika területén való uniós fellépésre (17 02 02. 
jogcímcsoport) előirányzott összeg fenntartását, hogy biztosítani lehessen a jelenlegi 
felmérések és piackutatások, és különösen a fogyasztói piacok és a fogyasztói 
körülmények eredménytábláinak folytatását; üdvözli a fogyasztóügyi politikai stratégia és 
közösségi cselekvési program félidős felülvizsgálatát, és várakozással tekint a fogyasztók 

1 COM(2011)0206.
2 Az Európai Parlament 2011. február 15-i állásfoglalása a szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 

végrehajtásáról (Gebhardt-jelentés - 2010/2053(INI)), P7_TA-PROV(2011)0051.
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oktatására, tájékoztatására és a kapacitásbővítésre irányuló fellépések 2011 szeptemberére 
tervezett külön értékelése elé;

10. rámutat az Európai Fogyasztói Központok hálózatának közelmúltbeli értékelésében foglalt 
fő észrevételekre, különösen az eddig rendelkezésre álló források korlátozott voltára és a 
jövőre nézve javasolt teljesítményalapú ösztönzőkre; továbbra is támogatja a 
Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózatot, amely biztosítani kívánja, hogy a 
fogyasztóvédelmi végrehajtó hatóságok számára hatékony együttműködési 
mechanizmusokat határozzanak meg és alkalmazzanak a tagállamokban.
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VÉLEMÉNY A KÖZLEKEDÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Bogusław Liberadzki

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az uniós közlekedéspolitika kulcsszerepet játszik az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek elérésében; kiemeli, hogy a közlekedési ágazat biztosítani fogja 
azt, hogy az uniós piac megőrizze magasan képzett termelési övezetként és az EU 
versenyképességére, illetve életszínvonalára hatással lévő, döntő fontosságú tényezőként 
betöltött szerepét; emlékeztet arra, hogy az egységes európai vasúti térség és az egységes 
európai égbolt megvalósítása megkönnyíti majd az egységes uniós piac működését;

2. hangsúlyozza, hogy minden költségvetésnek – így a 2012. évinek is – elő kell segítenie és 
ösztönöznie kell egy olyan fenntartható kombinált közlekedési rendszer kifejlesztését, 
amely hozzájárul az éghajlatváltozást szén-dioxid-mentesítés révén kezelő uniós 
erőfeszítésekhez;

3. úgy véli, hogy a Bizottság által előterjesztett költségvetési tervezet jelenti a szükséges 
minimumot a közlekedésről szóló új fehér könyvben megfogalmazott uniós politika 
végrehajtásának lendületben tartásához; úgy véli, hogy a közlekedésre fordított 
közfinanszírozás növelése hozzájárul a válság leküzdéséhez és munkahelyek 
teremtéséhez; 

4. a finanszírozáshoz való hozzáférés jelentős javítására szólít fel az innováció és az 
infrastruktúra területén, nevezetesen a környezetbarát technológiák, a transzeurópai 
hálózatok – hangsúlyozva a meglévő vasúti infrastruktúrákat és a működési és 
infrastrukturális beruházások összekapcsolódását – és más, bizonyított európai hozzáadott 
értékkel rendelkező, a kohéziós és strukturális alapok által finanszírozott projektek 
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tekintetében; kéri a különböző európai finanszírozási források hatékony és kiegészítő 
jellegű igénybevételét, mérlegelve a magántőke bevonását lehetővé tevő innovatív 
finanszírozási eszközök felhasználását;

5. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek erőfeszítéseket a kiemelt TEN-T 
projektek előzetesen meghatározott ütemtervnek megfelelően történő megvalósítására; 
hangsúlyozza, hogy a projektek megvalósításában bekövetkező késedelmek a költségek 
növekedését vonják maguk után;

6. a kifizetések jelentős növelésére szólít fel, amely lehetővé tenné a meglévő források jobb 
felhasználását;

7. hangsúlyozza az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató programra fordítandó 
költségvetési előirányzatok fontosságát;

8. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy – azzal, hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 195. cikkét alkalmazza jogalapként – a Bizottság nem javasol a három, 2012-re 
ki nem terjeszthető előkészítő intézkedés helyébe lépő új jogalapot a fenntartható turizmus 
terén, és kéri megfelelő források előirányozását az idegenforgalmi ágazatra 2012-ben és 
2013-ban, valamint a következő többéves pénzügyi keretben;

9. véleménye szerint a közlekedéssel foglalkozó ügynökségek uniós költségvetésből történő 
támogatásának arányosnak kell lennie megnövekedett felelősségi körükkel, mint például 
az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségre ruházott felelősségi körökkel; úgy véli, hogy 
az ügynökségek költségvetését úgy kell kialakítani, hogy az összhangban legyen a 
kiadásaik hatékonyságát vizsgáló belső ellenőrzésekkel.
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SHORT JUSTIFICATION

Bevezetés

Az EU 2012. évi költségvetésének legfontosabb célkitűzését az európai gazdaság és az uniós 
polgárok támogatásának kell képeznie, az uniós költségvetés fellendítő hatásának feltárásával 
a növekedés és a foglalkoztatási lehetőségek erősítése céljából, fenntartva a tagállamok 
költségvetéseiben végrehajtott fellépéseket. A 2012. évi költségvetésnek az Európa 2020 
stratégiában meghatározott intelligens, fenntartható és befogadó növekedés célkitűzését is 
figyelembe kell vennie. A közlekedést és az idegenforgalmat is magában foglaló 1a. alfejezet 
(Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) alatt javasolt, rendelkezésre álló 
tartalékkeret 129,4 millió euró.

I. A közlekedésre vonatkozó költségvetés

Az Európai Bizottság 2012. évi költségvetési tervezetének „Mobilitás és közlekedés” 
elnevezésű 6. címe alatt található az Európai Unió közlekedéspolitikájára vonatkozó összes 
költségvetési jogcím. A költségvetési tervezet a kötelezettségvállalási előirányzatok 7,6%-os 
(a 2011. évi 1547 millió euróról 2012-ben 1664 millió euróra), míg a kifizetési előirányzatok 
2,8%-os (a 2011. évi 1142 millió euróról 2012-ben 1173 millió euróra) növelését javasolja. A 
Bizottság költségvetési tervezetének teljes összege megfelelőnek tűnik, tekintettel a jelenlegi 
megszorításokra. Fokozott figyelemmel kell azonban kísérni a Tanácsban zajló költségvetési 
tárgyalásokat. Alaposan meg kell fontolni a jogcímek bármely, a Tanács általi önkényes vagy 
pusztán matematikai alapú csökkentését, amely nem veszi figyelembe a Parlament prioritásait 
az egyes költségvetési jogcímek alá tartozó fellépések vonatkozásában, és július közepén, 
amikor a TRAN bizottság a tanácsi állásponthoz készíti elő a módosításokat, elő kell 
terjeszteni a szükséges módosításokat. Az előadó különösen az alábbiakra szeretné felhívni a 
figyelmet:

Transzeurópai közlekedési hálózatok (06 03. alcím)
A költségvetési tervezet mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok 
növelését javasolja e kulcsfontosságú költségvetési alcímben. A kötelezettségvállalási 
előirányzatokat 7,9%-kal növeli, 1 325 406 119 euróra, a kifizetési előirányzatokat pedig 
1,8%-kal, 872 300 000 euróra.

Az európai közlekedéspolitikát és az utasjogokat támogató tevékenységek (06 02 03. 
jogcímcsoport)
A költségvetési tervezet a kötelezettségvállalási előirányzatok jelentős növelését tartalmazza 
(a 2011. évi 15 735 000 euróról 2012-ben 31 770 000 euróra) ebben a sorban e fő közlekedési 
politika végrehajtásának lehetővé tétele érdekében. A 2010. májusi izlandi vulkánkitörés 
okozta légi közlekedési válság, valamint az európai légi közlekedésben az elmúlt télen a rossz 
időjárás miatt bekövetkezett zavar megerősítette e politika sürgős végrehajtásának 
szükségességét.

Marco Polo II program (06 02 06. és 06 02 07. jogcímcsoport)
A Marco Polo II. program vonatkozásában mind a javasolt kötelezettségvállalási (2,1%-os, 
62 844 000 euróra), mind a javasolt kifizetési (1,3%-os, 28 200 000 euróra) előirányzatok 
csökkenést mutatnak. Úgy tűnik, hogy ez összhangban van a jelenlegi szükségletekkel.
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Ügynökségek

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (06 02 01. jogcímcsoport)
Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatai 
5,7%-kal, 33 315 800 euróról 35 214 151 euróra nőnek. 

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (06 02 02. jogcímcsoport)
A költségvetési tervezetben az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség számára javasolt 
összegek a kötelezettségvállalási előirányzatok terén 5,7%-kal, 53 564 744 euróra, a kifizetési 
előirányzatok terén 10,2%-kal, 55 873 817 euróra emelkedtek.

Európai Vasúti Ügynökség (06 02 08. jogcímcsoport)
Az Európai Vasúti Ügynökség európai uniós támogatása 2012-ben 24 375 000 euróról 
25 260 000 euróra nő, mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok terén. Az 
előadó felszólít az Európai Vasúti Ügynökség 2009. és 2010. évi költségvetése elégtelen 
végrehajtásának tisztázására.

II. Idegenforgalom

Az idegenforgalom költségvetése a 2. cím alá tartozik (Vállalkozáspolitika) és sajnos nincs 
külön költségvetési sora a költségvetési tervezetben. Az idegenforgalom terén megvalósítandó 
valamennyi előkészítő intézkedés esetében 2011 az utolsó olyan év, amikor 
kötelezettségvállalási előirányzatokat lehetett elkülöníteni rájuk, és nincs lehetőség új 
kötelezettségvállalási előirányzatok felvételére a 2012. évi költségvetésbe. Az idegenforgalmi 
költségvetés helyzete elégtelen, és az idei évben korábban megegyezés született arról, hogy új 
kísérleti projektek fognak szerepelni a költségvetési tervezetben. Ugyanakkor az előadó 
szeretné felhívni a Bizottságot arra, hogy biztosítsa megfelelő források előirányzását az 
idegenforgalmi ágazatra 2012-ben és 2013-ban, valamint a következő többéves pénzügyi 
keretben.

III. Kísérleti projektek

Megegyezés született arról, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság három új 
kísérleti projekttel szeretné kiegészíteni a költségvetési tervezetet. Ezek a következők: az 
európai kulturális és ipari örökség útjai, a közlekedési módok átfogó európai tájékoztatási és 
foglalási felülete, valamint az „idegenforgalom és hozzáférés mindenki számára”.
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VÉLEMÉNY A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Surján László

RÖVID INDOKOLÁS

BEVEZETŐ:
A Bizottság a Parlament támogatásával pozitívabb gazdasági kilátásokra támaszkodva tervezi 
a növekedést és foglalkoztatást 2012-ben támogató intézkedéseket. Ebben az összefüggésben 
elismeri az uniós költségvetés alapvető fontosságú szerepét a tagállami költségvetések 
keretében végrehajtott fellépések ösztönzésében és fenntartásában. A Bizottság ezért három 
kiemelt célt határozott meg a 2012-es költségvetés-tervezet számára, amelyek a növekedésbe 
történő beruházás az államháztartási konszolidációval együtt, az Európa 2020 stratégia 
költségvetési vetületeinek megerősítése és a Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott 
kiemelt területek megerősítése. Ugyanakkor megfelelő figyelmet kell fordítani a jelenlegi 
viszonyokra, továbbá a teljesítmény és a helyi szükségletek részletes elemzésére kell 
összpontosítani.

Az előadó osztja a Bizottság véleményét, miszerint meg kell erősíteni az EU közös 
erőfeszítéseit és ki kell aknázni a kohéziós politika és a szakpolitikák közötti szoros helyszíni 
együttműködést, valamint hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika olyan beruházási politika, 
amely a gazdaságilag lemaradó térségek támogatásával a fejlesztési célok előmozdítását 
szolgálja a régiókban.

A jelenlegi körülmények között ezek a célok azt teszik szükségessé, hogy a Bizottság 
fokozottabban vegyen részt azon tagállamoknak történő segítségnyújtásban, amelyek 
nehézségekkel küzdenek a kohéziós politika végrehajtásában.

A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET VISSZAÁLLÍTÁSA:
A költségvetés kidolgozása során ezért a Bizottság a költségvetési szükségletek felmérésekor 
figyelembe vette az Európai Tanács 2005-ös üléseinek határozatait, a 2007–2013-as pénzügyi 
keret és az intézményközi megállapodás rendelkezéseit, valamint a 2000–2006-os pénzügyi 
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tervezési időszak során befejeződő projektekre fordítandó összegeket. Az előadó úgy véli, 
hogy a Bizottság az egyetlen intézmény, amelynek rendelkezésére állnak az információk az 
összes régió valódi költségvetési igényeinek áttekintéséhez. Ezért javasolja, hogy töröljék a 
Tanács által javasolt valamennyi csökkentést, és állítsák vissza a költségvetési tervezetben a 
Bizottság által eredetileg javasolt összegeket.

A FORRÁSOK MEGOSZTÁSA AZ ALAPOK KÖZÖTT:
A különböző alapok közötti megoszlás az alábbiak szerint alakul:
40 945,9 millió euró a strukturális alapokra (ERFA és ESZA) és 11 793,0 millió euró a 
Kohéziós Alapra. A kifizetési előirányzatok 8,4%-os növekedése megerősíti a végrehajtási 
tendencia 2010-ben kezdődött felgyorsulását, és azt mutatja, hogy a 2007–2013 közötti 
kohéziós politika elérte az „utazómagasságot”, ami azt is jelenti, hogy 2013-ban a kifizetési 
előirányzatok további jelentős emelkedése várható. 

FŐ SZAKPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 2012-RE:
A Bizottság által megállapított fő szakpolitikai célkitűzések között szerepel a kohéziós 
politika célkitűzéseinek az Európai 2020 stratégiához történő hozzáigazítása, továbbá 
többéves célkitűzések megvalósítása a legkevésbé fejlett tagállamok és régiók növekedési 
potenciáljának és foglalkoztatásának serkentésével, a régiók versenyképességének 
erősítésével és a fokozottabb területi integráció erősítésével. Ezenkívül a Bizottság minden 
szempontból eredményeket vár az EU balti-tengeri stratégiájának és Duna stratégiájának 
megvalósításától. Különösen fontos a jövőbeli 2014–2020-as pénzügyi tervezési időszakra 
vonatkozó jogi keret és a megvalósítási mechanizmusok elfogadása. Ebben a tekintetben a 
Bizottság a közös stratégiai keret előkészítésének és elfogadásának összehangolását várja a 
Bizottság más részlegeivel való szoros együttműködés mellett, és megbeszéléseket kíván 
kezdeni a tagállamokkal a 2013 utáni stratégiai beruházási prioritásokról. Végezetül 
hivatkozás történik a projektek finanszírozásához kapcsolódó adatok összegyűjtésére és 
megosztására szolgáló elektronikus elszámolóházak tagállamokban és régiókban történő 
létrehozására, valamint olyan interaktív portálok kedvezményezettekkel történő kialakítására, 
amelyek lehetővé teszi számukra, hogy csak egyszer szolgáltassanak adatokat, és hogy online 
kövessék nyomon a támogatási kérvény és a kifizetések alakulását (e-kohéziós politika).

KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
Az idén a képviselők kevesebb javaslatot terjesztettek elő lehetséges kísérleti 
projektekre/előkészítő intézkedésekre, amelyek java része elsősorban a már korábban 
jóváhagyott intézkedések meghosszabbítására vonatkozik.

A Bizottsággal nem hivatalosan konzultáltak a jelenleg hatályban lévő kísérleti projektek és 
előkészítő fellépések meghosszabbításának szükségességéről, miután támogatta „A regionális 
és helyi együttműködés fokozása az EU regionális politika globális szintű népszerűsítése 
révén” és „Az Európai Unió Duna-régiója irányítási modelljének meghatározása – Jobb és 
hatékonyabb koordináció” című előkészítő intézkedéseket, valamint a „Közös regionális 
identitás, a népek megbékítése, valamint gazdasági és társadalmi együttműködés felé, 
beleértve egy páneurópai szakértői és kiválósági platform létrehozását a dunai 
makrorégióban” című kísérleti projektet.

A javasolt egyetlen új intézkedés az „Atlanti fórum az uniós atlanti stratégiáért” című 
előkészítő intézkedés, amely transzverzális cselekvési terv meghatározását javasolja konkrét 
prioritások 2014 utáni végrehajtásával az atlanti érdekeltek aktív részvételével. A cselekvési 
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tervnek szorosan kapcsolódnia kell a regionális politikához és az integrált tengerpolitikához, 
és elő kell segítenie más uniós politikákkal kialakítandó szinergiákat. Ebben az 
összefüggésben az előkészítő intézkedésnek finanszíroznia kellene az érdekeltek közötti 
párbeszéd fórumául szolgáló platformot – az Atlanti Fórumot –, amelynek célja a kiemelt 
fontosságú projektek meghatározása és az atlanti stratégia irányítása, valamint a cselekvési 
terv kidolgozása és elfogadása.

Ugyanezen nem hivatalos előzetes értékelési folyamat keretében a Bizottság szintén 
támogatta a „Műszaki segítségnyújtás és információterjesztés az Európai Unió balti-tengeri 
stratégiájával kapcsolatban és a makrorégió-stratégiával kapcsolatos ismeretek bővítése” 
fellépés intézkedéseinek folytatását, amelyeket így szintén a költségvetés-tervezetre 
vonatkozó módosításként kellene előterjeszteni.
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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a költségvetési tervezetben az 1b. alfejezethez rendelt összegek 
megfelelnek a regionális politika Unió által meghatározott szükségleteinek és 
célkitűzéseinek, ezért kéri, hogy az 1b. alfejezet minden sorát tartsák a Bizottság által 
javasolt szinten, vagy adott esetben állítsák vissza azokat; elutasítja különösen a Tanács 
által az 1b. alfejezet kifizetési előirányzatai esetében javasolt drasztikus csökkentéseket;

2. hangsúlyozza, hogy a regionális politika hatékony és eredményes végrehajtása 
kulcsfontosságú az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében 
különösen a nehéz gazdasági viszonyok és költségvetési konszolidáció jellemezte 
jelenlegi helyzetben, mivel hozzájárul nemcsak a regionális különbségek tényleges 
csökkentéséhez, hanem a stabil és fenntartható gazdasági növekedésre vonatkozó 
megfelelő keret létrehozásához, valamint az új készségekre és új munkahelyekre 
vonatkozó menetrend végrehajtásához is;

3. üdvözli az 1b. alfejezet alatti kötelezettségvállalási előirányzatok 3,4%-os, 
52 738 900 000 euróra, a kifizetési előirányzatok pedig 8,4%-os, 45 134 800 000 euróra 
történő növelését 2011 során, amely utóbbi összeg magában foglalja a 2000–2006-os 
időszakra vonatkozó fennálló kötelezettségvállalások 3 110 000 000 euróra történő, 
35,2%-os csökkenését e középtávú pénzügyi tervezési időszak lezárásának 2012-es végső 
szakasza nyomán;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa és hajtsa végre az összes kísérleti projektet, 
előkészítő intézkedést és technikai segítségnyújtási intézkedést a Regionális Fejlesztési 
Bizottság által az 1b. alfejezet esetében javasoltaknak megfelelően;

5. különösen fontosnak tartja a makroregionális stratégiák végrehajtásával kapcsolatos 
jelenleg zajló kísérleti projektek és intézkedések meghosszabbítását, mivel e stratégiák 
hatékonyabb megvalósulása esetén a régiókban rejlő lehetőségek nagyobb mértékben 
aknázhatók ki, a strukturális alapokat célzottabban lehetne felhasználni, és az adott 
régióban jelentkező kihívásokra a lehető legjobb válaszlépéseket lehetne megtalálni, 
például a környezetvédelem területén;

6. üdvözli, hogy az Európai Tanács által jóváhagyottaknak megfelelően a versenyképesség 
és a növekedés serkentése érdekében a Bizottság fokozni kívánja a bizonyos 
tagállamoknak szóló jelenlegi hitelprogramok és a strukturális alapok közötti szinergiákat, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy megoldást 
találjon a tagállamok kohéziós politikai programok eredményes végrehajtására vonatkozó 
általános kapacitásának tényleges javítására.



PE472.287v03-00 70/94 RR\880622HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 6.10.2011

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

41
2
1

A zárószavazáson jelen lévő tagok François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, 
Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Philip 
Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore 
Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, 
Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, 
Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Petru 
Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif 
Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Monika 
Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, 
Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin 
Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Jens Geier, Elisabeth Schroedter, László Surján, Giommaria Uggias, 
Derek Vaughan, Sabine Verheyen



RR\880622HU.doc 71/94 PE472.287v03-00

HU

10.10.2011

VÉLEMÉNY A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Luis Manuel Capoulas Santos

JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. rámutat arra, hogy az uniós költségvetésben a mezőgazdasági kiadások meglehetősen 
merev szerkezetűek, tekintettel azok kiszámíthatóságára és arra, hogy a közvetlen 
kifizetések esetében kötelező a kötelezettségvállalások és a kifizetések teljes 
megfeleltetése, továbbá hogy az ilyen kifizetések a KAP költségvetésének legalább 70%-
át teszik ki, így az eltérések elsősorban a piaci kiadásokhoz kapcsolódnak;

2. megállapítja, hogy számos tagállam megszorító intézkedéseket vezet be a nemzeti 
költségvetések egyensúlyának helyreállítása és az adósságok csökkentése érdekében;

3. elutasítja a 2012-es költségvetési tervezet Tanács által javasolt módosításait; úgy véli, 
hogy a Bizottság költségvetési igényekre vonatkozó becslései jobban tükrözik a valóságot, 
mint a Tanács javaslatai, különösen ami a korábbi évek számláinak elszámolását illeti; 
ezért továbbra is sürgeti a 2012-es költségvetési tervezet összegeinek visszaállítását, 
különös tekintettel a jelenlegi jelentős mértékű gazdasági bizonytalanságra, valamint a 
piacok és a gazdálkodói bevételek tekintetében tapasztalható instabilitásra, ami nagyon 
megfontolt megközelítést tesz szükségessé bármilyen fontos változtatás esetében;

4. aggodalmát fejezi ki a Bizottság optimista feltételezése miatt, mely szerint a 
mezőgazdasági piacokon tapasztalható tendenciák elég stabilak és túlnyomórészt 
kedvezőek maradnak, valamint a piachoz kapcsolódó kiadásokra vonatkozó szükségletek 
egyenletes csökkenése miatt; rámutat arra, hogy a jobb piaci helyzet hatásai gyakran 
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ágazattól függően eltérően jelentkeznek; sürgeti a Bizottságot, hogy gondosan kísérje 
figyelemmel a mezőgazdasági piacok alakulását, és álljon készen arra, hogy a szükséges 
mechanizmusok segítségével gyorsan és hatékonyan reagáljon az olyan kedvezőtlen piaci 
folyamatok ellensúlyozása érdekében, mint amilyen például az olívaolaj- és 
sertéshúságazatban kialakult jelenlegi helyzet; hangsúlyozza, hogy a piaci folyamatoknak 
megfelelően ki kell igazítani az intervenció logikáját és frissíteni kell a küszöbárakat; 

5. kiemeli a Mezőgazdasági Árak és Árrések Európai Megfigyelőközpontjának az 
élelmiszer-ellátási lánc átláthatóságának fokozását szolgáló nélkülözhetetlen eszközként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; valamint hangsúlyozza, hogy a Megfigyelőközpont 
létrehozása a Parlament számára továbbra is elsődleges fontosságú, különös tekintettel az 
elmúlt években tapasztalt áringadozásokra;

6. aggodalmát fejezi ki az EHEC-válság következményei miatt, amely számos uniós 
zöldségtermesztőt rendkívül nehéz helyzetbe hozott, mivel a kereslet egyik napról a 
másikra drámai mértékben csökkent, a termelők pedig egyáltalán nem, vagy csak 
rendkívül alacsony áron tudták eladni a termékeiket; felszólít egy megfelelő különleges 
alap létrehozására a termelők válságból következő tényleges bevételkiesésének fedezése 
érdekében, valamint megfelelő támogatási intézkedések bevezetésére a fogyasztói bizalom 
helyreállítása, valamint a zöldségfogyasztás Unión belüli ösztönzése érdekében;

7. hangsúlyozza az egyedi programok (pl. az iskolagyümölcs és iskolatej programok) 
megfelelő finanszírozásának jelentőségét; rámutat arra, hogy ezek az egyedi programok 
nem csak a gazdálkodók számára előnyösek, hanem támogatják a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő társadalmi csoportokat is, és ösztönzik az egészségesebb táplálkozást; 
ezért kéri a 2012-es költségvetési tervezetben előirányzott összegek visszaállítását 
mindkét program esetében; 

8. rámutat arra, hogy a rászoruló személyeknek szóló programokat a Törvényszék előtt zajló 
eljárásoknak megfelelően végre kell hajtani, ahogyan azt a Bizottság is helyesen 
hangsúlyozza az előirányzatokra vonatkozó kimutatásában; megállapítja, hogy T-576/08. 
számú, 2011. április 13-i ítéletében a Törvényszék kimondta, hogy a Közösség leginkább 
rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztásra irányuló program finanszírozása 
kizárólag az intervenciós készletekből származó élelmiszerellátás költségeire terjedhet ki, 
az élelmiszerkészletek piaci beszerzésével kapcsolatban felmerült költségekre nem; ezért 
hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-segélyezési programok eddigivel azonos szintű 
pénzügyi támogatásának fenntartása érdekében sürgősen új jogalapra van szükség, 
tekintettel arra, hogy több mint 43 millió uniós polgárt fenyeget élelmiszerszegénység;

9. megállapítja, hogy az állat- és növény-egészségügyi intézkedések finanszírozása csökken, 
amit a Bizottság azzal indokol, hogy a betegségekkel kapcsolatos helyzet általában véve 
javult, különösen a kéknyelv betegség kiirtásának szükségessége terén; mindazonáltal 
sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa fenn az állat- és növényegészségi helyzet szoros nyomon 
követésére szolgáló eszközöket, és biztosítsa a fogyasztók magas fokú védelmét;

10. sürgeti a javasolt kísérleti projektek elindítását, különös tekintettel a környezetbarát 
közjavakat előállító termelőket jutalmazó, bizonyítékokon alapuló, szilárd 
mechanizmusok létrehozása érdekében a jelenleg hiányzó adatok pótlására irányuló 
kísérleti projektre, az összehangolt európai állatjóléti hálózat kialakítását célzó kísérleti 
projektre, valamint a fogyasztóknak (az iskolákban, értékesítési pontokon és a 
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fogyasztókkal való kapcsolattartás egyéb helyszínein) azzal kapcsolatban nyújtott 
tájékoztatásra vonatkozó kísérleti projektre, hogy az európai gazdálkodóknak milyen 
szigorú minőségi, élelmiszer-biztonsági, környezeti és állatjóléti előírásokat kell 
betartaniuk; felszólít a Mezőgazdasági Árak és Árrések Európai Megfigyelőközpontja 
létrehozására irányuló kísérleti projekt végrehajtására, mivel az – tekintetbe véve az 
elmúlt években tapasztalt áringadozásokat – az élelmiszer-ellátási lánc átláthatóságának 
javítására szolgáló fontos eszköz lesz; sürgeti a fiatal gazdálkodók számára biztosított 
csereprogrammal kapcsolatos kísérleti projekt kiszélesítését, csakúgy, mint a juhok 
elektronikus nyilvántartására szolgáló leolvasó technológia tökéletesítésére irányuló 
kísérleti projekt végrehajtását; felhívja a Bizottságot, hogy hajtsa végre valamennyi 
javasolt kísérleti projektet.
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VÉLEMÉNY A HALÁSZATI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetre vonatkozó parlamenti álláspontról 
– összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Britta Reimers

RÖVID INDOKOLÁS

A Halászati Bizottság tudatában van annak, hogy a 2012. évi költségvetési tervezet 
kidolgozása egyedi körülmények között zajlik, amikor is a tagállamok állami kiadásaik 
csökkentésére törekednek. Az Európai Bizottság költségvetési tervezete – állítása szerint – 
támogatja a beruházást és a gazdasági fellendülést. E tekintetben ismételten hangsúlyozni 
kell, hogy a halászati ágazatra vonatkozó politikák továbbra is kulcsfontosságúak számos 
régió gazdasága, Európa élelmezésbiztonsága, a társadalmi kohézió, valamint a vízi 
ökoszisztémák kezelése szempontjából. Az Európai Uniónak ezért ezekben az ágazatokban 
fenn kell tartania kiadásait, és törekednie kell a halászat gazdasági és társadalmi 
dinamizmusának és hatékonyságának fokozására.

A 2012. évet a közös halászati politika és az integrált tengerpolitika reformjához kapcsolódó 
első intézkedések fogják meghatározni. Ennek megfelelően el kell kerülni, hogy az integrált 
tengerpolitikából fakadó tevékenységek finanszírozása a közös halászati politika és az egyéb 
hagyományos halászati politikák előirányzatainak terhére történjék. Erre tekintettel a 
költségvetési tervezet III. szakaszának 11. címe rámutat az Európai Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseire, hogy a tartalékok figyelembevétele mellett fenntartsa a kifizetési 
előirányzatok enyhe növekedését. Ugyanakkor sajnálatos, hogy az ellenőrzéshez rendelt 
előirányzatok (11 08) jelentős mértékben (a kifizetési előirányzatokat tekintve 16,92%-kal) 
csökkentek. A Halászati Bizottság a szavazásra kerülő előirányzatok alapján figyelemmel 
fogja kísérni a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság munkaprogramját és a közös halászati 
politika reformját érintő jogalkotási javaslatokat.

JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:
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1. üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy összességében az előző 
évvel azonos szinten tartsa a halászathoz rendelt kifizetési előirányzatokat; rámutat 
azonban, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret keretében elfogadott költségvetés 
nem veszi kellőképpen figyelembe a közös halászati politika politikai jelentőségét, 
különös tekintettel az EU halászati ellenőrzés, halászati kutatás, valamint az egyes 
területeken szükséges kapacitáscsökkentés társadalmi vonatkozásainak enyhítése terén 
fennálló fokozott elkötelezettséggel kapcsolatos politikai várakozásokra; úgy véli, hogy 
még nehéz gazdasági körülmények között is támogatni kell a halászati ágazat fenntartható 
fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket, és meg kell akadályozni az ezen ágazaton belüli 
társadalmi és gazdasági problémákat;

2. tudomásul veszi, hogy jelentős összegű előirányzatok kerültek tartalékba, és kéri, hogy 
kezdeményezzenek megfelelő jogalkotási aktusokat ezen összegek megfelelő 
felhasználása érdekében, különös tekintettel a nemzetközi halászati megállapodások 
időben történő megkötésének szükségességére;

3. üdvözli a halászati piacokhoz (11 02) és az Európai Halászati Alaphoz (EHA) (11 06) 
rendelt kifizetési előirányzatok növekedését, még ha azt az előbbi esetében elégtelennek is 
ítéli; emellett fontosnak tartja figyelembe venni a halászati piaci árak 
megfigyelőközpontjának 2012-ben történő fokozatos bevezetését, amelyre vonatkozóan a 
Bizottság vállalta, hogy javaslatot tesz egy jogalapra;

4. sajnálatát fejezi ki a közös halászati politika ellenőrzésére és végrehajtására szánt 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok Bizottság által javasolt általános 
csökkentése miatt, különös tekintettel a tagállamoknak kifizetési előirányzatok formájában 
juttatott pénzügyi hozzájárulásra; úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak aktívabban 
kellene fellépnie ezen előirányzatok felhasználásának elősegítése és előmozdítása 
érdekében;

5. ugyanakkor kéri, hogy a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal előirányzatai – amely 
hivatal tevékenységét nyomon kell követni és elő kell mozdítani – maradjanak a 2011. 
évivel azonos szinten; hangsúlyozza azonban, hogy a hivatal nem helyettesíti a tagállamok 
által e területen betöltött fontos szerepet, ezért azokat megfelelő forrásokkal kell ellátni;

6. megállapítja, hogy az élővízi erőforrások védelmére, kezelésére és kiaknázására irányuló 
politikák (11 07) előirányzatai összességében változatlanok maradtak, a 2010. évi 
végrehajtásra tekintettel azonban felhívja a tagállamokat az eredetileg rendelkezésre 
bocsátott előirányzatok fokozott felhasználására;

7. tudomásul veszi az integrált tengerpolitikára vonatkozó költségvetési sor létrehozását, 
ugyanakkor megállapítja, hogy a javasolt előirányzatok nem elegendőek ezen új politika 
fő célkitűzéseinek megvalósításához; megerősíti, hogy az integrált tengerpolitika 
finanszírozása semmi esetre sem történhet a közös halászati politika számára biztosított 
eddigi költségvetési előirányzatok terhére, és hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt 
a többéves pénzügyi keret 1. és 2. fejezete alá tartozó, tartalékba helyezett előirányzatok 
felhasználásánál;

8. határozottan elutasítja a Tanács 2012. évi költségvetésről szóló álláspontjában a halászati 
fejezet forrásait érintően előirányzott komoly csökkentéseket; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a Tanács kész drasztikusan csökkenteni az ágazatnak juttatandó uniós forrásokat, 
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miközben az ágazat – tekintettel a területrendezés, az élelmezésbiztonság és a piaci ellátás 
szempontjából az Európai Unió egészére nézve fennálló jelentőségére – eleve súlyos 
hiánnyal küszködik;

9. emlékeztet arra, hogy a Bizottság az Európai Halászati Alap végrehajtásáról szóló 
harmadik éves jelentésben kötelezettséget vállal arra, hogy „az intézkedések jobb 
kialakítása (…) révén támogatni fogja a tagállamokat a program végrehajtásának 
előmozdításában”, és különböző eszközök alkalmazásának lehetőségét is felveti az 
Európai Halászati Alap jobb kihasználása érdekében; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
ezeket az eszközöket sürgősen konkretizálnia kell;

10. felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy a pénzügyi források halászati ágazaton belüli 
csökkentése esetén soha nem lesz lehetséges az ágazat fenntartható fejlődése; utal arra, 
hogy az Európai Unió a halászat fenntarthatóságának világszerte történő előmozdításában 
is nélkülözhetetlen szerepet tölt be; megállapítja, hogy az ellenőrzésekre biztosított 
további pénzeszközök híján a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat 
továbbra is alá fogja ásni az uniós halászok hatalmas erőfeszítéseit, és hogy ez 
akadályozza a piac megfelelő működését;

11. kéri a Tanácsot, hogy a 11. cím valamennyi költségvetési sorára vonatkozóan vizsgálja 
felül a kifizetési és a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjével kapcsolatos 
álláspontját; hangsúlyozza az Európai Halászati Alap jelentőségét a halászati közösségek 
új ipari fejlesztésekhez való alkalmazkodása, környezetbarátabb termelési módszerekre 
való áttérése és gazdasági tevékenységeik fenntartható diverzifikációja terén.
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VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

Előadó: Morten Løkkegaard

JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az európai oktatási programok világos és bizonyított európai 
hozzáadott értéket teremtenek, fokozzák a mobilitást és alapvető fontosságúak az Európa 
2020 stratégia sikeréhez; sajnálja, hogy a Bizottság költségvetési tervezete a pénzügyi 
programozáson felül nem javasol kiegészítő finanszírozást az oktatásra és a képzésre; 
sürgeti a Bizottságot és minden egyéb érintett felet arra, hogy az európai oktatási 
programok végrehajtása tekintetében a bölcsészettudományokat a 
természettudományokkal azonos elbírálásban részesítsék; kéri, hogy a 
bölcsészettudományok kapjanak hangsúlyosabb helyet a következő többéves pénzügyi 
keretbe foglalandó oktatási programokon belül; kéri az egész életen át tartó tanulás 
programjára vonatkozó előirányzatok jelentős növelését a 2012. évi költségvetésben és az 
oktatás finanszírozásának megkétszerezését a következő többéves pénzügyi keretben;

2. rámutat a kulturális politikák – különösen az állami politikák – jelentőségére az oktatás és 
szakképzés, valamint a kultúrához való egyetemes hozzáférés szempontjából;

3. sajnálatosnak tartja, hogy a Tanács csökkenteni kívánja a Kultúra programra 2012-re 
előirányzott kötelezettségvállalási előirányzatokat; ebben a nehéz gazdasági időszakban 
rendkívül fontosnak tartja, hogy ne hanyagoljuk el a kultúra szerepét az európai identitás 
fejlesztésében és társadalmaink gazdagabbá tételében; ennek megfelelően a kulturális 
befektetések és a kultúra finanszírozási szintjének nem csupán fenntartását, hanem 
fokozását kéri;

4. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 165. cikke új hatásköröket ruház az Unióra a sport 
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terén; kiemeli a sportnak a társadalom számára jelentett értékét, nemcsak az egészségre 
gyakorolt kedvező hatását, a versenyt, a társadalmi beilleszkedést, valamint az európai 
integráció által megtestesített és támogatott olyan értékek előmozdítását illetően, mint a 
szolidaritás, a csapatmunka és a kiválóság, hanem a gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés tekintetében is; ezért elegendő finanszírozás biztosítását kéri egy 
nagyra törő uniós sportprogram előkészítéséhez és kialakításához;

5. hangsúlyozza, hogy az újságírók és a média vezető szerepet játszanak egy olyan európai 
közszféra kialakításában, amely lehetővé teszi a polgárok részvételét az európai 
integrációban; hangsúlyozza az átfogó uniós kommunikációs stratégia jelentőségét az 
Unió legitimitásának növelése és az európai polgárság erősítése szempontjából; ezért 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság a páneurópai televíziós hálózatról szóló 
kezdeményezésének lezárása által elvetette a páneurópai médiahálózatokról szóló saját 
stratégiáját; sürgeti a Bizottságot, hogy mielőbb hozza létre a tervezett tévéhálózatot és 
készítsen átfogó kommunikációs stratégiát az Unió legitimitásának növelése és az európai 
közszféra erősítése érdekében; továbbá nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy a 
Parlament határokon átnyúló tényfeltáró újságírásról szóló kezdeményezése független és 
pártatlan végrehajtásának biztosítása érdekében ismételten mérlegelje a kezdeményezés 
jelenlegi működési kereteit, továbbá egyértelműbben fejtse ki álláspontját a páneurópai 
televíziós hálózatról szóló kezdeményezés jövőbeli kilátásaival kapcsolatban;

6. ellenzi az Európai Iskolák finanszírozásának javasolt csökkentését, amely valószínűleg 
befolyásolja az oktatás minőségét, a tanárképzést és a tanár-diák arányt, nem beszélve 
arról, hogy mindez nyelvi alapú vagy fogyatékosság miatti megkülönböztetést fog 
eredményezni a tanulók között, megsértve ezáltal az Európai Unió Alapjogi Chartáját; 

7. hangsúlyozza a MEDIA program kulcsszerepét az európai audiovizuális ágazatban, 
valamint kiemeli a programból származó gazdasági, kulturális, oktatási és társadalmi 
előnyöket; ennek megfelelően e gyorsan növekvő ágazat támogatása érdekében kéri a 
források növelését.
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Jacky Hénin
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2.9.2011

VÉLEMÉNY AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Franziska Keller

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottságnak a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
költségvetésén belüli kötelezettségvállalási előirányzatok 17,7%-os növelésére irányuló 
javaslatát;

2. úgy véli azonban, hogy elsőbbségben kellene részesíteni azokat a területeket, amelyeken 
az Európai Uniónak mindenképpen fel kell lépnie, és amelyeken hozzáadott értéket 
képvisel, és olyan körülményeket teremt, amelyek révén ki lehet használni a bűnüldözési 
együttműködés, az integrált határirányítás és a büntetőjogi rendszerek terén fellelhető 
lehetséges szinergiákat; hangsúlyozza, hogy az új intézkedésekre és programokra 
vonatkozóan egyértelmű indokolásra van szükség;

3. hangsúlyozza, hogy az ügynökségeknek megfelelő, ésszerű és indokolható finanszírozást 
kell kapniuk a Lisszaboni Szerződésből, a Stockholmi Programból és a megbízatásukból 
eredő új feladataik ellátása érdekében;

4. mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a migráció és szolidaritás terén a pénzalapok 
értékelését a 2011 júniusában kijelentettek ellenére nem juttatták el a Parlamentnek, és 
ezért nem lehet következtetéseket levonni az értékelésből és nem lehet figyelembe venni a 
2012. évi költségvetésben;
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5. kéri a Bizottságot, hogy még az új többéves pénzügyi keretről szóló vita megkezdése előtt 
kellő időben terjesszen a Parlament elé a meglévő alapokra és programokra vonatkozó 
minden idetartozó értékelést;

6. megjegyzi, hogy megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani a Frontex számára az új 
megbízatása szerinti feladatainak ellátásához, valamint hogy a Frontex költségvetését 
2012 első felében felül kell vizsgálni, amikor az új rendelet hatálybalépését követően az 
ügynökség meg tudná állapítani a 2012. évi új feladatok végrehajtásának megkezdéséhez 
és a Frontex operatív irodák esetleges létrehozásához szükséges forrásokat;

7. felszólít arra, hogy bocsássanak elegendő erőforrást az Európai Menekültügyi Támogatási 
Hivatal rendelkezésére, hogy az ügynökség folytathassa egységei felállítását és a lehető 
leghamarabb teljes mértékben működőképessé válhasson;

8. a SIS II fejlesztése nyomon követésének és a költségvetési hatóság megfelelő 
tájékoztatásának biztosítása érdekében szükségesnek tartja a SIS II jelentős részének 
tartalékba helyezését; rámutat arra, hogy a tartalék létrehozása és későbbi felszabadítása 
révén 2011-ben már javult az információáramlás;

9. úgy véli, hogy a megfelelő költségvetési sorokban rendelkezésre álló pénzeszközök 
jelentős hányadát az EU növekvő kiberbiztonsági szükségleteire kell fordítani, teljes 
mértékben kihasználva a jelenlegi programok által nyújtott lehetséges szinergiákat;

10. fontosnak tartja a Külső Határok Alap költségvetésének visszaállítását, mivel az olyan 
eszközt jelent, amely biztosítja a külső határokhoz kapcsolódó ellenőrzési és őrizeti 
feladatokat magában foglaló határellenőrzés hatékony szervezését, valamint hozzájárul az 
alapvető jogok védelméhez és az illegális migráció, az emberkereskedelem, a szervezett 
bűnözés és a munkaerő-kizsákmányolás megakadályozásához;

11. úgy véli, hogy vissza kell állítani az Európai Visszatérési Alap költségvetési tervezetét, 
mivel az biztosítja a migrációs hullámok hatékony kezelését, amely hozzájárul az 
önkéntes visszatérés, a társadalomba történő visszailleszkedés, valamint a más 
tagállamokkal és harmadik országokkal a visszatérítés terén folytatott együttműködés 
előmozdításához, az alapvető jogok tiszteletben tartásának támogatásával, illetve a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozásának 
megerősítésével összefüggésben;

12. kitart amellett, hogy az Európai Parlamentet idejében és pontosan tájékoztatni kell a 
költségvetés végrehajtásáról, különösen arról, hogy mire fordították a pénzeszközöket.
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A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 31.8.2011

A zárószavazás eredménye +:
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A zárószavazáson jelen lévő tagok Alexander Alvaro, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Philip Claeys, 
Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia 
Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie 
Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in 
‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan 
Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa 
Macovei, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni 
Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith 
Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate 
Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, 
Ioan Enciu, Franziska Keller, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, 
Hubert Pirker, Michèle Striffler, Marie-Christine Vergiat, Cecilia 
Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Regina Bastos
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8.9.2011

VÉLEMÉNY AZ ALKOTMÁNYÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – 
összes szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Algirdas Saudargas

JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a gazdasági válság miatt mind az uniós tagállamoknak, mind az Európai Uniónak 
nehéz döntéseket kellett meghozniuk és csökkenteniük kellett költségvetéseiket,

B. mivel alapvető fontosságú a hatékony kommunikációs politika megfelelő 
finanszírozásának fenntartása uniós és helyi szinten,

C. mivel a polgári kezdeményezésről szóló, 2012. április 1-jétől alkalmazandó rendelet 
eredményes kommunikációs politikát és megfelelő végrehajtási rendelkezéseket igényel, 
amelyeket a szükséges mértékben kell finanszírozni;

1. üdvözli az európai politikai pártokra és alapítványokra fordított költségvetési 
előirányzatokat, melyeket megfelelő szintűeknek tart;

2. jóváhagyja a „Tájékoztatás a média számára” elnevezésű költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatainak növelését, mivel a média jelentős szerepet játszik a 
kommunikációs és tájékoztatási tevékenységekben;

3. sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok közötti 
partnerség kommunikációs tevékenységeit finanszírozó, a „Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” költségvetési sor előirányzatai folyamatosan csökkentek; ezzel 
szemben szükségesnek tartja e sor megerősítését, mivel a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokkal összehangolt munkában zajló uniós szintű kommunikációs tevékenységek 
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jelentősen növelik a terjesztett információk hatását, így segítve elő, hogy azok a lehető 
legszélesebb közönséghez eljussanak;

4. tudatában van annak, hogy be kell vonni a polgárokat a civil társadalom és a politikai élet 
európai perspektívával is rendelkező fejlődésébe, és nem tartja szerencsésnek a polgári 
szerepvállalással kapcsolatos kiadások mérséklését; ezért úgy véli, hogy az „Európa a 
polgárokért” költségvetési sorban vissza kell állítani a 2011. évi kötelezettségvállalási 
előirányzatokat e program megfelelő végrehajtása érdekében;

5. teljes mértékben meg van győződve arról, hogy új költségvetési sort kell létrehozni a 
polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtásához, mivel a részvételi demokrácia 
ezen új eszközének eredményessége megfelelő finanszírozást és forrásokat igényel;

6. helytelennek tartja a digitális kiadványokkal kapcsolatos kiadások csökkentését, 
különösen akkor, amikor tárgyalások folynak az EU Hivatalos Lapjára vonatkozó 
szabályokról; mivel fennáll annak a lehetősége, hogy a Hivatalos Lapot a jövőben 
kizárólag elektronikus formában adják ki, felhívja a Tanácsot, hogy az előirányzatokat 
tartsa legalább a 2011-es szinten.
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.A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 7.9.2011
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A zárószavazáson jelen lévő tagok Carlo Casini, Andrew Duff, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, 
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, 
Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, 
Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Rafał 
Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) John Stuart Agnew, Íñigo Méndez de Vigo, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Sajjad Karim
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18.7.2011

VÉLEMÉNY A PETÍCIÓS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Költségvetési Bizottság részére

a Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről – összes 
szakasz
(2011/2020(BUD))

A vélemény előadója: Silvana Koch-Mehrin

JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az európai ombudsman által kért költségvetési források lehetővé teszik 
számára, hogy teljesítse alapokmányában, a végrehajtási rendelkezésekben és az 
együttműködési megállapodásokban előírt kötelezettségeit, valamint hogy eredményesen 
hajtsa végre feladatait; megállapítja, hogy az utóbbi években nagyon pozitív 
eredményeket lehetett tapasztalni, a vizsgálatokat gyorsabban és a minőség romlása nélkül 
folytatták le; hangsúlyozza, hogy ez az emberi erőforrások bővítésének, valamint új 
vizsgálati módszerek bevezetésének volt köszönhető; arra ösztönzi az ombudsmant, hogy 
tegyen további erőfeszítéseket e kitűnő eredmények fenntartása érdekében;

2. elégedetten veszi tudomásul, hogy az ombudsman 2012-es költségvetési javaslatában a 
növekedés 0,47%-ra korlátozódik (+ 44 605 euró), és hogy az ombudsman nem kér új 
álláshelyeket; megállapítja, hogy a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság miatt, valamint 
a költségvetési szempontból nehéz időket élő nemzeti és regionális kollégáival való 
szolidaritás jegyében az ombudsman a lehetőségekhez képest megpróbálta korlátozni a 
költségvetés növekedését;

3. gratulál az ombudsmannak, hogy visszafogott volt költségvetési javaslatában és 
szolidaritást mutat tagállamokbeli partnereivel; tudomásul veszi az ombudsman azon 
szándékát, hogy a lehető legnagyobb mértékben visszafogott lesz jövőbeli 
költségvetéseiben; 
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4. támogatja az ombudsman azon kérését, amely 11 álláshely (7 AST és 4 AD) átsorolására 
irányul a személyzeti szabályzattal összhangban (6. cikk (2) bekezdés); emlékeztet rá, 
hogy ezen átsorolások engedélyezése nem jelent automatikusan 11 előléptetést; 

5. elégedetten állapítja meg, hogy az ombudsman folytatja többéves tervezésre irányuló 
politikáját, módszeresen átvilágítva a költségvetési tételeket és megtakarítások elérése 
céljából átcsoportosítva az eszközöket; megállapítja, hogy a költségvetési sorok 
vizsgálatára irányuló stratégia alkalmazása megtakarításokat tett lehetővé a 23 
költségvetési sor közül 16-nál; ösztönzi a többi uniós intézményt, hogy e módszer 
alkalmazásával kövessék az ombudsman jó példáját;

6. megállapítja, hogy 2012-re ez a politika 57 870 euró megtakarítást eredményezett, ami az 
egyéb költségvetési tételeknél bekövetkezett teljes növekedés 56,5%-át képviseli;

7. támogatja az ombudsman intézményének képzési politikáját, beleértve az intézmény azon 
szándékát, hogy csatlakozzon az intézményközi keretszerződéshez, amely számos 
tanfolyamot elérhetővé tesz az intézményhez kötődő személyek számára egyfelől 
hatékonyságuk javítása, másfelől az intézmény előtt álló kihívások jobb összhangjának 
megteremtése céljából;

8. tudomásul veszi az ombudsman 2009 és 2014 közötti időszakra szóló új stratégiáját, 
amely öt célon, nevezetesen az érdekelt felek meghallgatásán, az eredmények gyorsabb 
szállításán, az intézmények arról való meggyőzésén, hogy javítsák igazgatási kultúrájukat, 
a hatékony kommunikáción és szükség esetén a munkamódszerek kiigazításán alapul;

9. arra ösztönzi az európai ombudsmant, hogy tartsa fenn a Petíciós Bizottsággal, valamint a 
SOLVIT-tal és a nemzeti ombudsmanokkal folytatott jó együttműködést, hogy a 
hatáskörén kívül eső panaszokat gyorsan és hatékonyan továbbíthassa az illetékes 
szervnek az európai polgárok jogainak egyre fokozottabb védelme céljából.
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RÖVID INDOKOLÁS

A Petíciós Bizottság tudomásul veszi az európai ombudsman által a költségvetési rendelet1 
31. cikke értelmében a költségvetési hatósághoz benyújtott becsléseket a 2012-es pénzügyi 
évre vonatkozó költségvetési követelményeiről.

Az ombudsman 2012-re vonatkozó költségvetési becsléseiben 9 472 000 euró szerepel, ami a 
2011. évi költségvetéshez képest (ahol az emelkedés +0,67% volt) 0,47%-os (44 605 eurós) 
növekedést jelent. Ez magában foglalja az infláció hatását és a megnövekedett megélhetési 
költségeket a Bizottság számításai alapján. A jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel és 
abból a célból, hogy szolidaritást mutasson tagállamokbeli partnereivel, az ombudsman ismét 
visszafogott volt 2012-re szóló költségvetési javaslatában.

Az európai ombudsman küldetése

Az európai ombudsman küldetése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikke 
alapján a polgárok, egyesületek vagy vállalkozások európai uniós intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek ellen benyújtott panaszaira tisztességes és méltányos megoldások 
keresése. Az ombudsman támogatja az átláthatóságot és ösztönzi a szolgáltatási kultúrát az 
ügyintézés során. Célja, hogy párbeszéd révén bizalmat építsen a polgárok és az Európai Unió 
között és erősítse a legmagasabb szintű magatartási normákat az uniós intézményekben.

E küldetés teljesítése érdekében az ombudsman szorosan együttműködik a többi uniós 
intézménnyel és szervvel, valamint a tagállamokban működő nemzeti és regionális 
ombudsmanok hálózatával. Ily módon gyors és hatékony szolgáltatást tud nyújtani a polgárok 
és egyesületek megsegítésére. 

Nikiforos Diamandouros-t 2010. január 20-án újraválasztotta európai ombudsmannak az 
Európai Parlament. 2010. szeptember 27-én az ombudsman intézménye fennállásának 
tizenötödik évfordulóját ünnepelte. Ez az esemény alkalmat adott az ombudsman 2009 és 
2014 közötti időszakra vonatkozó új stratégiájának meghatározására és elindítására. Ez a 
stratégia öt célt tartalmaz, amelyek kulcsszavakban és egy rövid nyilatkozatban kerültek 
összefoglalásra. 

1. Figyelem – az érintett felek meghallgatása, nyitottság javaslataik iránt és bevált 
gyakorlatok azonosítása.

2. Szállítás – az eredmények gyorsabb elérési módjának megtalálása.

3. Meggyőzés – pozitív hatás gyakorlása az uniós intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek igazgatási kultúrájára.

4. Kommunikáció – az érintett felek és a nyilvánosság ellátása időszerű, hasznos és könnyen 
elérhető információval.

1 A Tanács 1605/2002/EK, Euratom rendelete (2002. június 25.) az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).
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5. Alkalmazkodás – az erőforrások felhasználásának folyamatos újragondolása a munka 
hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében.

E stratégia figyelembevételével készült az ombudsman 2012-es költségvetésének tervezete. 

A munkaterhelés 

2010-ben az ombudsman 2667 panaszt vett nyilvántartásba, amelyek közül 774 tartozott 
hatáskörébe (2009-ben 3098-ból 727). 335 új vizsgálatot indított (2009-ben 339-et) és 326 
vizsgálatot zárt le (2009-ben 318-at). A panaszok és tájékoztatási kérelmek teljes száma 2010-
ben 3700 volt. A 2010-ben lezárt ügyek közül 179 esetben sikerült pozitív kimenetelt elérni.

A feldolgozott ügyek több mint 70%-ában (1997) az ombudsman segíteni tudott a 
panasztevőnek vizsgálat indításával, az ügynek az illetékes szerv elé utalásával vagy 
tanácsadással abban a kérdésben, hogy hová forduljon. A panasztevőket továbbirányította az 
ombudsmanok európai hálózatához, a Parlament Petíciós Bizottságához, a Bizottsághoz vagy 
más szervekhez, mint például a SOLVIT hálózathoz. 

Az ombudsman költségvetésének főbb jellemzői

Az ombudsman költségvetése három címből áll: 

I. cím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások (79%) 
II. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek (14%)
III. cím – Általános működési kiadások (7%)

I. cím

A költségvetés legnagyobb részét az intézmény személyzetéhez kapcsolódó kiadások teszik ki 
(bérek, jogosultságok stb.), ez a rész jellemzően rugalmatlan és automatikusan növekszik a 
személyzeti szabályzat előírásai és alkalmazása szerint (előléptetések, besorolási fokozat 
kiigazítása és éves kiigazítások). 

Az ombudsman létszámtervében jelenleg 64 álláshely szerepel. 2012-re az ombudsman 11 
álláshely átsorolásával tervez (7 AST és 4 AD). Meg kell jegyezni, hogy ezen átsorolások 
engedélyezése nem jelent automatikusan tizenegy előléptetést. Az arra érdemes tisztviselők 
előléptetéséről szóló döntés teljes mértékben az ombudsman mérlegelési jogkörébe tartozik. 
A 2012-es költségvetésben az ombudsman nem kér új álláshelyeket.

A 2010-ben indított új képzési politikával összhangban az ombudsman 2012-re a képzési 
előirányzatok növelését kéri. 2012-ben az intézmény csatlakozni fog az intézményközi 
keretszerződéshez. Ez egyrészt több képzési lehetőséget és számos tanfolyamon való részvétel 
lehetőségét jelenti, másrészt növelni fogja a képzési kiadásokat. 

II. és III. cím
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Az épületeket illetően az ombudsmannak nincsenek arra vonatkozó tervei, hogy a 
közeljövőben megváltoztassa a jelenlegi helyzetet, mely szerint Strasbourgban és Brüsszelben 
irodákat bérel az Európai Parlamenttől összesen 488 000 euró értékben, amely némi 
növekedést jelent a 2010-es 479 200 euróhoz képest. 

A II. és III. cím alatti kiadások 0,77%-os növekedést mutatnak (+ 15 400 euró). Ez az adat a 
63 300 eurós teljes növekedésből ered, amelyet 47 900 eurót kitevő megtakarítások 
ellensúlyoznak.

Az ombudsman folytatja az összes költségvetési sor átvilágítására irányuló stratégiáját a 
megtakarítási lehetőségek azonosítása és megtakarítások elérése érdekében. Az intézmény 
többéves tervvel rendelkezik, ami lehetővé teszi a projektek több éven keresztül történő 
ütemezését, az előirányzatok iránti igények megosztását, a költségvetési sorok közötti 
átcsoportosításokat és így megtakarítások elérését. Ez a módszeres megközelítés az összesen 
23 költségvetési sor közül tizenhatnál csökkenésekhez vezetett. 

Következtetések

- Az ombudsman által kért költségvetési források teljes összege lehetővé fogja tenni, hogy 
teljesítse kötelezettségeit és feladatait hatékonyan végezze.

- A költségvetési becslések szerény növekedése megfelelő a jelenlegi pénzügyi és gazdasági 
helyzet tekintetében, ahogy az ombudsman létszámtervének állandósítása is.

- A képzési politikát folytatni kell, és indokolja a képzési források kért növelését. 

- A többéves terv használatának stratégiája, az átcsoportosítások és a költségvetési sorok 
megtakarítások elérése céljából történő módszeres átvilágítása hatékonynak bizonyult, és 
folytatni kell.
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