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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogszabálytervezet módosításai 

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 

betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 

hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 

véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 

egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 

érintett osztályok hagyják jóvá. 

 

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 

vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 

is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 

megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 

kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 

idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 

törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a Külső Határok Alap társfinanszírozási arányának növelése érdekében a 2007/574/EK 

határozatnak a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy 

súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok tekintetében történő 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2012)0527), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 

77. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C7-0301/2012), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-

0433/2012), 

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 

módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a nemzeti parlamenteknek. 
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INDOKOLÁS 

A gazdasági és pénzügyi válság államháztartásra gyakorolt hatásai számos tagállamban 

súlyosak voltak. Míg a legtöbb tagállamnak jelentős intézkedéseket kellett hoznia az 

adósságszintek és a költségvetési hiányok csökkentésére annak érdekében, hogy az 

államháztartást fenntartható pályára állítsák, egyes országokat ez olyan mértékben érintett, 

hogy az EU pénzügyi támogatási mechanizmusaihoz folyamodtak. A nagy gazdasági 

nehézségek következményeként e tagállamok problémákkal szembesültek az uniós 

finanszírozással kapcsolatos társfinanszírozási követelmények teljesítése során. E nehézségek 

nyilvánvalóak a „Szolidaritás és a migrációs áramlások kezelése” elnevezésű általános 

programban szereplő alapok tekintetében is.  

 

Ennek megfelelően a Bizottság javasolta annak lehetőségét, hogy emeljék a társfinanszírozási 

arányokat azon tagállamok esetében, amelyek profitálnak valamely pénzügyi támogatási 

mechanizmusból. A javaslat célja, hogy lehetővé tegye, hogy az Unió társfinanszírozási 

aránya húsz százalékponttal emelkedjen, és ezáltal csökkenjen a szóban forgó tagállamok 

részére a társfinanszírozási igény. Ez a társfinanszírozási arányt 70%-ra vinné. A konkrét 

prioritásokkal foglalkozó projektek és a Kohéziós Alap alá tartozó tagállamok esetében a 

megnövelt arány legfeljebb 95% lenne.  

 

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly 

nehézségekkel küzdő tagállamok társfinanszírozási arányainak változásaiból nem következik, 

hogy az adott alapok esetében nagyobbak lennének a teljes összegek. Az alapokból az egyes 

országoknak az alap-jogiaktusok értelmében járó éves összeg nem fog változni, míg a nemzeti 

társfinanszírozás megfelelően csökkenni fog. Emellett az előadó hangsúlyozza, hogy a 

társfinanszírozási követelményekben bekövetkező hasonló változásokat már jóváhagyták a 

Strukturális Alapokra, a Kohéziós Alapra, a Halászati Alapra és a Vidékfejlesztési 

Mezőgazdasági Alapra. Ezért ésszerű hasonló változások lehetővé tétele a migrációs 

áramlásokkal kapcsolatos alapokon. Szükséges továbbá megjegyezni, hogy javasolt 

megnövelt társfinanszírozási arányok átmenetiek, és a 2014–2020-as programozási időszakot 

nem érintik. 

 

Az előadó általában támogatja azokat a javaslatokat, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi 

támogatásban részesülő tagállamok társfinanszírozási arányának növelését. A szóban forgó 

alapok azon az elven nyugszanak, hogy szolidaritási mechanizmust hoznak létre a tagállamok 

között a migrációs áramlások kezelésének esetére. Ez a feladat nem egyenlően van felosztva a 

tagállamok között; ezért megalapozott újraértékelni a társfinanszírozási követelményeket a 

jelenlegi gazdasági kihívások fényében. 

 

A migrációs áramlások jól működő kezelése nagy fontossággal bír az Európai Unió egészére. 

Ha egy adott tagállam nem képes a migrációs áramlások hatékony kezelésének biztosítására, 

az nem csak a szóban forgó országot érinti, hanem hatással van sok más tagállamra is.  

 

Ezért valamennyi tagállam érdeke, hogy a gazdasági nehézségek a migrációval kapcsolatos 

kötelezettségvállalásokat ne érintsék hátrányosan egyes tagállamokban. Ahogy a 

közelmúltban Görögországban járt LIBE-küldöttség tanúja volt, számos olyan előkészület 

alatt álló projekt fut, amelyek nagyobb társfinanszírozási arányt igényelnek a 
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végrehajthatósághoz. Ez például a rossz állapotú börtönök felújítására és a hatékony 

határirányításhoz szükséges technikai berendezések javítására vonatkozik. Alapvető, hogy a 

jelentős gazdasági kihívásokkal küzdő tagállamok továbbra is meg tudjanak birkózni a 

migrációs áramlásokkal kapcsolatos feladatokkal.  

 

Az előadó hangsúlyozni kívánja, mennyire fontos az erőforrások felhasználási módjainak 

hatékony ellenőrzése és az azokra irányuló értékelő rendszerek. Sajnálatos, hogy egyes 

tagállamokban a pénzek helytelen felhasználása problémákat generál az uniós alapok 

felszívására. Ezért nem lehet alábecsülni a hibátlan irányítás és az ellenőrzési rendszerek 

fontosságát, amelyet megfelelő ellenőrzéseknek és monitoringnak kell követnie. Emellett 

szükség van a félidős értékelések megvizsgálására, csakúgy, mint a folyamatos hatékony 

monitoringra.  

 

A finanszírozás létrehozását követően lehetővé kell tenni, hogy e javaslatokról gyors döntések 

szülessenek. Ezt szem előtt tartva az előadó azt az ajánlást tenné a bizottságnak, hogy e 

javaslatokat jelenlegi formájukban, módosítások nélkül fogadja el. Ez annak 

szükségességéből fakad, hogy biztosítani kell, hogy a változások a kívánt hatást váltsák ki a 

pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő tagállamok 

társfinanszírozását igénylő projektekre. Ez az ajánlás azonban nem jelenti azt, hogy az 

Európai Parlament megfelelő vizsgálat nélkül hagyná jóvá a javaslatokat. Az előadó 

értékelése azonban az, hogy ilyen körülmények között a javasolt változások megalapozottak 

és a javasolt határidőre történő elfogadásuk alapvető fontosságú, ennélfogva azt az ajánlást 

teszi, hogy a bizottság támogassa a javaslatokat. 
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ELJÁRÁS 

Cím A Külső Határok Alap társfinanszírozási arányának növelése a 

pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy 

súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében 
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