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6.3.2013 A7-0043/5 

Módosítás  5 
Anne E. Jensen 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0043/2013 
Anne E. Jensen 
A 2014. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások, III. szakasz - Bizottság 

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. megjegyzi, hogy a gazdasági és 

pénzügyi válság miatt konszenzus alakult 

ki az európai politikai vezetık körében arra 

vonatkozóan, hogy fokozni kell a 

gazdasági, költségvetési, pénzügyi és banki 

integrációt és jobb kormányzásra van 

szükség, továbbá a válság rámutatott, hogy 

az államháztartások helyreállítása 

érdekében szükség van a növekedés 

ösztönzésére; hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetés csökkentése ellentétben állna 

ezekkel a politikai célkitőzésekkel; 

4. megjegyzi, hogy a gazdasági és 

pénzügyi válság miatt konszenzus alakult 

ki az európai politikai vezetık körében arra 

vonatkozóan, hogy fokozni kell a 

gazdasági, költségvetési, pénzügyi és banki 

integrációt és jobb kormányzásra van 

szükség, továbbá a válság rámutatott, hogy 

az államháztartások helyreállítása 

érdekében szükség van a növekedés 

ösztönzésére; hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetés csökkentése nem feltétlenül 

állna ellentétben ezekkel a politikai 

célkitőzésekkel, amennyiben a 

költségvetést korszerősítenék, kiemelten 

kezelve az Európa 2020 stratégiát, és 

amennyiben az kellıen rugalmassá válna 

ahhoz, hogy képes legyen reagálni a 

váratlan körülményekre, és biztosítani 

tudja a rendelkezésre álló költségvetési 

források legteljesebb felhasználását; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/6 

Módosítás  6 
Anne E. Jensen 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0043/2013 
Anne E. Jensen 
A 2014. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások, III. szakasz - Bizottság 

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

bár 2012 végén 99%-os volt a kifizetések 

végrehajtási szintje, az elmúlt évben 10 

milliárd euróval nıtt és most elıször 217,3 

milliárd eurót ért el a fennálló 

kötelezettségvállalások (RAL) szintje; arra 

számít, hogy a fennálló 

kötelezettségvállalások szintje 2013 végére 

még magasabb lesz; óva int az ellen, hogy 

a fennálló kötelezettségvállalások 

problémáját a kötelezettségvállalások 

automatikus visszavonására vonatkozó 

szabály túl szigorú alkalmazásával 

próbálják megoldani, mivel ez ellentétes 

volna az Európai Tanács által 2012-ben 

elhatározott Növekedési és Munkahely-

teremtési Paktummal; úgy véli, hogy 

ebben az évben a kifizetésekkel foglalkozó 

intézményközi találkozók során 

mélyrehatóan meg kell vizsgálni a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési 

elıirányzatok közötti különbséget, 

párbeszédet kell kialakítani a Bizottsággal 

a fennálló kötelezettségvállalások 

összetételének egyértelmő tisztázására, 

valamint fel kell mérni, hogy a fennálló 

kötelezettségvállalások terén elért jelenlegi 

csúcs fıként a gazdasági válságnak 

tudható-e be vagy általánosabb strukturális 

problémákra utal; amennyiben ez utóbbira 

következtetnek, arra szólítja fel az 

12. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

bár 2012 végén 99%-os volt a kifizetések 

végrehajtási szintje, az elmúlt évben 

10 milliárd euróval nıtt és most elıször 

217,3 milliárd eurót ért el a fennálló 

kötelezettségvállalások (RAL) szintje, 

amely 2013 végére várhatóan a 230–

250 milliárd eurót is el fogja érni; 

aggodalommal jegyzi meg, hogy mindez – 

a kifizetési elıirányzatok 2010 óta történı 

görgetésével párosulva – veszélyes 

tendenciát mutat, amely egy uniós szintő 

strukturális adósság létrejöttéhez 

hasonlítható; úgy véli, hogy ebben az 

évben a kifizetésekkel foglalkozó 

intézményközi találkozók során 

mélyrehatóan meg kell vizsgálni a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési 

elıirányzatok közötti különbséget, 

párbeszédet kell kialakítani a Bizottsággal 

a fennálló kötelezettségvállalások 

összetételének egyértelmő tisztázására, 

valamint fel kell mérni, hogy a fennálló 

kötelezettségvállalások terén elért jelenlegi 

csúcs fıként a gazdasági válságnak 

tudható-e be vagy általánosabb strukturális 

problémákra utal; amennyiben ez utóbbira 

következtetnek, arra szólítja fel az 

intézményeket, hogy mőködjenek együtt és 

fogadjanak el megfelelı tervet a példátlan 

szintő fennálló kötelezettségvállalások 
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intézményeket, hogy mőködjenek együtt és 

fogadjanak el megfelelı tervet a példátlan 

szintő fennálló kötelezettségvállalások 

kérdésének a következı többéves pénzügyi 

keret során való kezelésére; ragaszkodik 

ahhoz, hogy a Tanács tartózkodjon a 

kifizetési szintek tényleges igények és jogi 

kötelezettségek figyelembevétele nélkül 

történı, elızetes meghatározásától; 

megállapítja továbbá, hogy a fennálló 

kötelezettségvállalások idıbeli elhatárolása 

valójában akadályozza azt, hogy az uniós 

költségvetés átlátható legyen, és 

egyértelmően bemutassa, hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési 

elıirányzatok egy adott költségvetési 

évben; 

kérdésének a következı többéves pénzügyi 

keret során való kezelésére; ragaszkodik 

ahhoz, hogy a Tanács tartózkodjon a 

kifizetési szintek tényleges igények és jogi 

kötelezettségek figyelembevétele nélkül 

történı, elızetes meghatározásától; 

megállapítja továbbá, hogy a fennálló 

kötelezettségvállalások idıbeli elhatárolása 

valójában akadályozza azt, hogy az uniós 

költségvetés átlátható legyen, és 

egyértelmően bemutassa, hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési 

elıirányzatok egy adott költségvetési 

évben; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/7 

Módosítás  7 
Anne E. Jensen 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0043/2013 
Anne E. Jensen 
A 2014. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások, III. szakasz - Bizottság 

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. kitart amellett, hogy a 2013. évi 

költségvetési tárgyalások ismételten 

bebizonyították, hogy az uniós költségvetés 

finanszírozása – ahol is a nemzeti 

hozzájárulások az uniós bevételek több 

mint 75%-át adják – ellentétes a Szerzıdés 

betőjével és szellemével, és teljesen 

függıvé teszi az uniós költségvetést a 

nemzeti költségvetésektıl, ami különösen 

káros lehet akkor, amikor a nemzeti 

költségvetésekben megszorításokkal élnek; 

sürgeti az uniós bevételek szerkezetének 

reformját olyan új, tényleges saját források 

bevezetése révén, mint például a pénzügyi 

tranzakciós adó és az új uniós héa; 

emlékeztet rá, hogy támogatja a saját 

bevételek rendszerének reformjára 

vonatkozó bizottsági javaslatot; 

15. kitart amellett, hogy a 2013. évi 

költségvetési tárgyalások ismételten 

bebizonyították, hogy az uniós költségvetés 

finanszírozása – ahol is a nemzeti 

hozzájárulások az uniós bevételek több 

mint 75%-át adják – ellentétes a Szerzıdés 

betőjével és szellemével, és teljesen 

függıvé teszi az uniós költségvetést a 

nemzeti költségvetésektıl, ami különösen 

káros lehet akkor, amikor a nemzeti 

költségvetésekben megszorításokkal élnek; 

sürgeti az uniós bevételek szerkezetének 

reformját új, tényleges saját források 

bevezetése révén; emlékeztet rá, hogy 

támogatja a saját bevételek rendszerének 

reformjára vonatkozó bizottsági javaslatot; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0043/8 

Módosítás  8 
Anne E. Jensen 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0043/2013 
Anne E. Jensen 
A 2014. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások, III. szakasz - Bizottság 

2013/2010(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. tudomásul veszi az Európai Tanács 

következı többéves pénzügyi keretrıl 

szóló, 2013. február 8-i következtetéseit; 

kitart amellett, hogy amennyiben az 

Európai Parlament még nem adta 

egyetértését az új többéves pénzügyi 

keretrıl szóló rendelethez, az Európai 

Bizottságnak elıször is a 2014–2020-as 

többéves pénzügyi keretre vonatkozó saját 

javaslatai alapján el kell készítenie a 2014-

es költségvetés tervezetét, ezt követıen 

pedig – amennyiben nem születik 

megállapodás az új többéves pénzügyi 

keretrıl – a Szerzıdés 312. cikke (4) 

bekezdésének megfelelıen kell kiigazítania 

a javaslatát; 

1. tudomásul veszi az Európai Tanács 

következı többéves pénzügyi keretrıl 

szóló, 2013. február 8-i következtetéseit; 

kitart amellett, hogy amennyiben az 

Európai Parlament még nem adta 

egyetértését az új többéves pénzügyi 

keretrıl szóló rendelethez, az Európai 

Bizottságnak elıször is a 2014–2020-as 

többéves pénzügyi keretre vonatkozó saját 

javaslatai alapján el kell készítenie a 2014-

es költségvetés tervezetét, ezt követıen 

pedig – amennyiben nem születik 

megállapodás az új többéves pénzügyi 

keretrıl – a Szerzıdés 312. cikke (4) 

bekezdésének és a költségvetési 

fegyelemrıl és a pénzgazdálkodás 

hatékonyságáról és eredményességérıl 

szóló jelenlegi intézményközi 

megállapodás 30. cikkének megfelelıen 

kell kiigazítania a javaslatát; 

Or. en 

 

 


