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A. mivel a jelenlegi többéves pénzügyi 

keretet 2013-ban fogadták el, és első 

alkalommal csökkentette reálértéken mind 

a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési 

előirányzatokat a korábbi pénzügyi 

programozási időszakhoz képest, a 

Lisszaboni Szerződésben, illetve az 

Európa 2020 stratégiában meghatározott 

bővülő uniós hatáskörök és törekvések 

ellenére; mivel ez azzal is járt, hogy 

jelentős eltérés alakult ki a 

kötelezettségvállalási és kifizetési 

előirányzatok szintje között, ami a 

többéves pénzügyi keret első két évében 

hozzájárult a kifizetetlen számlák 

felhalmozódásához; mivel a többéves 

pénzügyi keret és a kapcsolódó jogalapok 

megkésett elfogadása végrehajtási 

késedelmekhez vezetett, aminek 

következményei még ma is érezhetők, és 

ez a kifizetési kérelmek felhalmozódásához 

vezethet a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret végén, ami átgyűrűzik a következő 

időszakra; mivel a Parlament kérésére új 

rendelkezések kerültek be a többéves 

pénzügyi keretbe, hogy a lehető 

legteljesebb körben ki lehessen használni 

annak átfogó felső határait, és 

A. mivel a jelenlegi többéves pénzügyi 

keretet 2013-ban fogadták el, és első 

alkalommal csökkentette reálértéken mind 

a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési 

előirányzatokat a korábbi pénzügyi 

programozási időszakhoz képest, ami 

aláássa a gazdasági és társadalmi kohézió 

vagy az EU-ne belüli szolidaritás 

elsőbbségének bármifajta elképzelését; 

mivel ez azzal is járt, hogy jelentős eltérés 

alakult ki a kötelezettségvállalási és 

kifizetési előirányzatok szintje között, ami 

a többéves pénzügyi keret első két évében 

hozzájárult a kifizetetlen számlák 

felhalmozódásához; mivel a többéves 

pénzügyi keret és a kapcsolódó jogalapok 

megkésett elfogadása végrehajtási 

késedelmekhez vezetett, aminek 

következményei még ma is érezhetők, és 

ez a kifizetési kérelmek felhalmozódásához 

vezethet a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret végén, ami átgyűrűzik a következő 

időszakra; mivel a Parlament kérésére új 

rendelkezések kerültek be a többéves 

pénzügyi keretbe, hogy a lehető 

legteljesebb körben ki lehessen használni 

annak átfogó felső határait, és 

rugalmassági mechanizmusokat lehessen 
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rugalmassági mechanizmusokat lehessen 

biztosítani; 

biztosítani; 

Or. en 

 

 


