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Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-

tervezete – összes szakasz  

Az Európai Parlament 2013. október 23-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi 

évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról 

(13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére és 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 Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és 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 (IIA), 

– tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 

politikai megállapodással kapcsolatos, 2013. július 3-i állásfoglalására4, 

– tekintettel „A 2014. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatások, 

III. szakasz” című, 2013. március 13-i állásfoglalására5, 

– tekintettel az Európai Parlament 2014-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és 

kiadásairól szóló, 2013. április 17-i állásfoglalására6, 

– tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetésének a Bizottság által 2013. június 28-án elfogadott tervezetére 

(COM(2013)0450), 

– tekintettel a 2014. évi költségvetésről folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó 

megbízatás tekintetében a Költségvetési Bizottság koordinátorai által adott 

ajánlásokra, 

– tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános 

                                                 
1 HL L 163., 2007.6.23., 17. o. 
2 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
3 HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0304. 
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0081. 
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0173. 



költségvetésének tervezetéről a Tanács által 2013. szeptember 2-án elfogadott és a 

Parlamentnek 2013. szeptember 11-én megküldött álláspontra (13176/2013 – C7-

0260/2013), 

– tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési 

tervezetéhez fűzött 1/2014. számú módosító indítványra, amelyet a Bizottság 2013. 

szeptember 18-án nyújtott be(COM(2013)0644), 

– tekintettel eljárási szabályzata 75b. cikkére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a többi illetékes bizottság 

véleményére (A7-0328/2013), 

III. szakasz  

Általános áttekintés 

1. emlékeztet arra, hogy a 2014-es költségvetésre vonatkozó prioritásai a gazdasági 

növekedés és a fenntartható növekedés, a versenyképesség, a munkahelyteremtés, a 

fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem, valamint az Európai Unió világban 

betöltött szerepe; megismétli ezért, hogy támogatja azokat a szakpolitikákat, amelyek 

hozzájárulnak a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemhez, a kutatáshoz, a 

fejlesztéshez és az innovációhoz, a digitális menetrendhez, a versenyképességhez, a 

kis- és középvállalkozásokhoz (kkv-k), a vállalkozáshoz és az önfoglalkoztatáshoz, az 

oktatáshoz, a szakképzéshez, a mobilitáshoz és a külső segélyezéshez; 

2. kitart amellett, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak mindent meg kell tenniük 

annak biztosítása érdekében, hogy az uniós költségvetést hatékonyan használják fel, és 

bármit is finanszírozzanak belőle, annak egyértelmű európai hozzáadott értéke legyen; 

a tagállamoknak ahol csak lehetséges, osztozniuk kell a feladatokban, és fokozniuk 

kell a kölcsönös együttműködést; 

3. emlékeztet arra, hogy eltökélt szándéka, hogy elegendő és reális szintű 

kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatot biztosítson ahhoz, hogy a 2014–2020-

as időszakra szóló többéves pénzügyi keret programjai megfelelő pénzeszközökkel 

indulhassanak, és el lehessen kerülni a végrehajtási késedelmeket, illetve biztosítani 

lehessen a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret alatt megkezdett programok sikeres 

lezárását; 

4. helyteleníti ezért a Tanácsnak azt a döntését, hogy idén is a költségvetési tervezet 

horizontális csökkentése lesz a vezérelv, amelynek célja, hogy az uniós források 2014. 

évi szintjét a kötelezettségvállalási előirányzatok terén összesen 240 millió euróval (-

0,2 %), a kifizetési előirányzatok terén pedig összesen 1 061 millió euróval (-0,8 %) 

mesterségesen csökkentse a költségvetési tervezethez képest, ami a 2013. évi 

költségvetéssel összevetve (beleértve az 1–5. sz. költségvetés-módosítást) mind az 

előirányzatok (-6 %), mind a kifizetések (-6,6 %) tekintetében jelentős csökkenéshez 

vezet; 

5. meglepődve észlelte, hogy a Tanács álláspontjában nem csak hogy nem vette 

figyelembe a többéves pénzügyi keretre vonatkozó megállapodást az Erasmus+, a 

COSME és a Horizont 2020 program előrehozatala tekintetében, de még tovább is 



csökkentette e programok némelyikének előirányzatait; 

6. mélyen sajnálja, hogy a Tanács valamennyi fejezet kötelezettségvállalási és kifizetési 

előirányzataiban egyaránt csökkentéseket javasolt; megjegyzi, hogy a leginkább 

érintett fejezetek az 1a. alfejezet (a költségvetési tervezethez képest -0,36 % a 

kötelezettségvállalási és -3,6 % a kifizetési előirányzatok esetében), a 4. fejezet (a 

költségvetési tervezethez képest -0,21 % a kötelezettségvállalási és -2,5 % a kifizetési 

előirányzatok esetében) és az 5. fejezet (a költségvetési tervezethez képest -1,78 % a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében); megjegyzi, hogy az 

1a. alfejezet és a 4. fejezet alá az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és az Unió 

külpolitikai ütemtervének megvalósításához nélkülözhetetlen programok és 

kezdeményezések tartoznak, és hogy az említett, fűnyíróelvszerű csökkentések olyan 

kezdeményezéseket érintenek, amelyek a Parlament számára prioritást élveznek ezen a 

két területen; 

7. hangsúlyozza, hogy ezek a csökkentések közvetlenül ellentmondanak a többéves 

pénzügyi keretről szóló, előrehozatalt érintő politikai megállapodásnak, és egyben 

figyelmen kívül hagyják a Parlamentnek a 2014. évi költségvetés elkészítésére 

vonatkozó általános iránymutatásokról szóló állásfoglalásában és a 2014. évi 

költségvetésről folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásra irányuló 

ajánlásaiban megfogalmazott prioritásait;  

8. elutasítja a Tanács azon érvét, hogy a javasolt csökkentések az alacsony végrehajtási 

arányt mutató vagy nem megfelelően teljesítő programoknak felelnek meg, mivel a 

kötelezettségvállalásokra vonatkozó tanácsi csökkentések nagyrészt olyan, új 

generációs többéves programok végrehajtási kapacitását érintik, amelyek még nem 

indultak el; emellett a Tanács kifizetési előirányzatokra vonatkozó csökkentései 

nagyrészt olyan programok lezárását érintik, amelyek nemcsak jó végrehajtási 

arányokat mutattak, hanem még túl is teljesítették az előirányzatokat (például az 1a. 

alfejezetben a kutatás és innováció közös stratégiai kerete, a Galileo, a Vám és a 

Fiscalis, az 1b. alfejezetben pedig az ESZA, az ERFA és a Kohéziós Alap); 

hangsúlyozza, hogy a kifizetési előirányzatok ilyen csökkentései teljesen figyelmen 

kívül hagyják az uniós szakpolitikák – és különösen a kohéziós politika – többéves 

jellegét; hangsúlyozza, hogy a 2014-es költségvetési tervezetben kért kifizetési 

előirányzatok 52 %-át a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret programjainak 

lezárására szánják; 

9. sajnálatosnak tartja a Tanács által a kulcsfontosságú uniós programok végrehajtását 

finanszírozó igazgatási és támogatási tételek tekintetében javasolt önkényes 

csökkentéseket; úgy véli, hogy ezek a csökkentések károsak lennének az új programok 

sikeres elindítására nézve, mivel az igazgatási kapacitás hiánya azzal a komoly 

kockázattal jár, hogy akadályozni fogja az uniós politikák végrehajtását; sajnálja, hogy 

a tagállamok hajlamosak inkább a jelentéktelen és oktalan rövid távú 

megtakarításokkal foglalkozni, mint a hosszú távú eredményekkel; ezért az összes, 

Tanács által csökkentett támogatási és igazgatási tételt illetően visszaállítja a 

költségvetési tervezetet; 

10. tudomásul veszi a Tanács által a 2014-es költségvetési tervezetről szóló álláspontban 

elfogadott, kifizetésekről szóló nyilatkozattervezetet; ugyanakkor meggyőződése, hogy 

az lényegi javítások nélkül nem kínálhat kielégítő politikai garanciát arra vonatkozóan, 



hogy 2014-ben biztosítva lesz a kifizetési előirányzatok elégséges és megfelelő szintje; 

eltökélt amellett, hogy biztosítékot kell nyújtani, és vissza kell fordítani azt az elmúlt 

években tapasztalt tendenciát, hogy exponenciálisan nőnek az év végén fennmaradó 

kifizetések; ezért felhívja a Tanácsot, hogy járuljon hozzá egy arra vonatkozó közös 

politikai kötelezettségvállaláshoz, hogy a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet alapján rendelkezésre álló összes eszközt – köztük a 

rendkívüli tartalék igénybevételét és/vagy a kifizetések felső határának felülvizsgálatát 

is – felhasználják annak érdekében, hogy ne kerüljenek veszélybe az új programok, és 

egyidejűleg csökkenjen az év végén fennmaradó kifizetések összege; 

11. üdvözli néhány tagállam arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kötelezettségvállalások 

és a kifizetések között megfelelőbb egyensúlyra kell törekedni, megelőzendő egy 

olyan helyzetet, amelyben az Unió nem képes jogi kötelezettségeinek teljesítésére; 

elégedetten nyugtázza, hogy több tanácsi küldöttség szóban elkezdte ugyanazokat az 

aggályokat felvetni, amelyekre a Parlament az elmúlt költségvetési eljárások során 

ismétlődően rámutatott; 

12. nem tudja elfogadni a Tanács kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 

csökkentésére vonatkozó határozatát; emlékeztet arra, hogy a kötelezettségvállalások 

az Unió politikai prioritásait tükrözik és azokat hosszú távra kell meghatározni, 

figyelembe véve azt az időszakot, amikorra már a gazdasági visszaesés véget érhet; 

ezért az az álláspontja, hogy a kötelezettségvállalásokat általános alapelvként vissza 

kell állítani a költségvetési tervezetben szereplő szintre; néhány kiválasztott 

költségvetési tétel vonatkozásában azonban, amelyek a közvetlenül az európai 

polgárok javát szolgáló és az Európa 2020 stratégia – az Unió növekedéséhez és 

versenyképességéhez kulcsfontosságú – prioritásainak megvalósítását szolgáló, 

illetőleg az európai értékeket és szolidaritást a külföld felé közvetítő programokkal 

kapcsolatosak, kis mértékben a költségvetési tervezetben szereplő szint fölé kívánja 

emelni a kötelezettségvállalási előirányzatokat; 

13. az előirányzatok átfogó szintjét ezért 2014-re 142 625 millió euróban, illetve 136 077 

millió euróban határozza meg a kötelezettségvállalások, illetve a kifizetések 

tekintetében; 

14. ezért kéri a Rugalmassági Eszköz 274,2 millió euró összegű igénybevételét 

kötelezettségvállalási előirányzatok formájában; úgy véli, hogy az 1b. alfejezetben a 

Rugalmassági Eszköz meg fogja erősíteni a leginkább rászoruló személyeket támogató 

európai segítségnyújtási alapot, amíg a jogalkotó hatóság végleg megállapodásra nem 

jut a jogalapról, amelynek tükröznie kell a többéves pénzügyi keretre vonatkozó, 2013. 

június 27-i politikai megállapodást az említett alapra összességében elkülönítendő 

előirányzatokkal kapcsolatban, továbbá kiegészítő támogatást fog nyújtani Ciprusnak a 

strukturális alapokból, amint arról az állam-, illetve kormányfők a 2013. június 27–28-i 

ülésükön megállapodtak; úgy véli, hogy a 4. fejezetben a Rugalmassági Eszköz 

további támogatást fog nyújtani a Közel-Keleten biztosított humanitárius 

segélyezéshez; 

15. érdemi vitát kíván indítani az éves költségvetési eljárás során a bevételi oldalról, mivel 

ez az uniós költségvetés szerves része, amelyet nem szabad elválasztani a kiadási 

oldaltól; megkérdőjelezi e tekintetben annak indokoltságát, hogy a tagállamok a 

tradicionális saját források 25 %-át visszatartják igazgatási költségként, és kéri, hogy 



alaposabban ellenőrizzék ennek az összegnek a felhasználását; kéri a Bizottság által az 

uniós versenyjog megsértéséért a vállalatokra kirótt bírságokból várható bevétel 

reálisabb költségvetési tervezését és a költségvetési többlet költségvetésbe állításának 

további megvitatását, annak a bonyolult, a kívülállók számára érthetetlen eljárásnak az 

elkerülése érdekében, amely jelenleg abból áll, hogy ezt a többletet a GNI-arányos 

tagállami befizetés csökkentése révén visszatérítik a tagállamoknak; 

Kifizetési előirányzatok 

16. helyteleníti a Tanács által a kifizetések terén végrehajtott csökkentéseket, amelyek a 

2013-ra elfogadott költségvetéshez képest (az 1–5. sz. költségvetés-módosítást is 

beleértve) 9,5 milliárd (9 500 millió) euró (6,6 %) csökkenést eredményeztek; 

megerősíti, hogy annak ellenére, hogy a 2014–2020-as időszakra alacsonyabb 

többéves pénzügyi keretet fogadtak el és a múltbeli kötelezettségvállalásokat 

feltétlenül be kell tartani, a Tanács továbbra is vakon követi a kifizetések szintjének 

mesterséges csökkentésén alapuló múltbeli stratégiáját, anélkül, hogy figyelembe 

venné a valós szükségleteket és a megosztott irányítás alapján viszonylag takarékos 

kiadásokat, biztosítandó a tagállamok befektetéseinek nyilvánvaló megtérülését; 

17. megjegyzi, hogy mindez a kifizetésekkel kapcsolatban már 2013-ban kialakult súlyos 

helyzet ellenére történt, amikor is a végrehajtás szeptember elején 9 milliárd euróval 

meghaladta a 2012-ben az év azonos időszakában regisztrált vonatkozó adatokat, 

illetve 18 milliárddal a 2011-es adatokat; hangsúlyozza, hogy ez a jó és javuló 

abszorpciós kapacitás azt igazolja, hogy az uniós programok helyi szinten ténylegesen 

jól teljesítenek; eltökélt annak biztosítása mellett, hogy azoknak a 

kötelezettségvállalásoknak a végrehajtását, amelyekről korábban megállapodás 

született, ne ronthassa a költségvetésbe betervezett kifizetések mesterséges 

korlátozása; 

18. úgy véli, hogy a Tanács álláspontja, amely szerint a 2014-es kifizetések felső határa 

alatt 1 milliárd eurós mesterséges mozgásteret kell hagyni, idén különösen értelmetlen, 

és semmivel nem indokolható, különös tekintettel a 2013 végén fennmaradó 

kifizetések várható átvitelének nagyságrendjére;  

19. hangsúlyozza, hogy a Tanács álláspontja nem veszi figyelembe a kifizetési 

előirányzatok drámai szűkösségét, különösen a kohéziós politika területén, és rámutat, 

hogy a 2013 végéig benyújtandó kifizetési igényekre vonatkozóan a tagállamok által 

szolgáltatott legutóbbi (2013. szeptemberi) becslések, amelyeket a Bizottság 

átvilágított és kiigazított, 2013 végére mintegy 20 milliárd euró átvitelét vetítik előre, 

még akkor is, ha teljes egészében elfogadásra kerül a 2/2013. sz. költségvetés-

módosítás második részlete (a 8/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet); 

emlékeztet arra, hogy a 2013-ról átvitelre kerülő, érvényes kifizetési igények összegét 

a 2014-re rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok szintjéből kell levonni, és 

következésképpen azok ennyivel csökkennek; hangsúlyozza, hogy ebből adódóan erős 

nyomás nehezedik majd a 2014. évi költségvetésre, nem utolsósorban a ki nem fizetett 

igények, és általánosabban a fennálló kötelezettségvállalások (RAL) eddig példátlan 

szintje miatt;  

20. megdöbbenten tapasztalja, hogy a kifizetések Tanács által javasolt egyes csökkentései 

a Horizont 2020, a COSME és az ESZA programot érintik, teljességgel szembemenve 

egyrészt a többéves pénzügyi keretre vonatkozóan a közelmúltban elért azon politikai 



megállapodás szellemével és betűjével, amely szerint 2014-ben és 2015-ben ezekre a 

programokra előrehoznak egyes előirányzatokat, másrészt a fiatalok 

munkanélküliségének kezelésére vonatkozóan az intézmények részéről a legmagasabb 

szinten tett kötelezettségvállalással; emlékeztet továbbá arra, hogy a Tanács által 

javasolt csökkentések egy része olyan tételeket érint, amelyeket a 2/2013. sz. 

költségvetés-módosítás első részletéről elért megállapodás keretében megerősítettek; 

21. határozottan elutasítja ezért a Tanács kifizetésekkel kapcsolatos felfogását, és 

módosítja a kifizetésekkel kapcsolatos álláspontját annak biztosítása érdekében, hogy a 

felső határok 2013 és 2014 közötti csökkenése ne legyen káros hatással a 2007–2013-

as többéves pénzügyi keret alá tartozó programok megfelelő végrehajtására és 

lezárására – szem előtt tartva azt, hogy a bizottsági javaslatban a kifizetési 

előirányzatok 52 %-a fennálló kötelezettségvállalásokra szól –, és ne érintse 

hátrányosan az új programok elindítását;  

22. úgy határoz, hogy a Tanács által csökkentett legtöbb tétel vonatkozásában visszaállítja 

a költségvetési tervezetben a kifizetések szintjét; megállapítja, hogy annak ellenére, 

hogy korlátozott számú költségvetési tétel esetében kis mértékben megerősítették a 

kifizetési előirányzatokat, más költségvetési tételek esetében pedig több csökkentés 

történt, a kifizetések felső határa nem teszi lehetővé a Parlament által kiválasztott 

prioritások finanszírozását; ennek megfelelően a kifizetési előirányzatok 

átcsoportosítására rendelkezésre álló összes lehetőség megvizsgálása után a 

Rugalmassági Eszköz igénybevételét javasolja a kifizetések terén 211 millió euró 

összegben, humanitárius segítségnyújtás finanszírozása céljából;  

23. reméli, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos 2013. szeptember 26-i intézményközi 

találkozó segíti a Parlamentet és a Tanácsot abban, hogy megállapodást érjenek el erről 

a közös politikai kötelezettségvállalásról, és közös álláspontra jussanak a költségvetési 

egyeztetés során, elkerülve a Bizottság által a 2014-es költségvetés végrehajtása 

folyamán felmerülő esetleges hiányok kezelésére javasolt számadatok 

nagyságrendjével és megbízhatóságával kapcsolatos szükségtelen vitákat; 

24. üdvözli a 8/2013. sz. költségvetés-módosítás (a 2/2013. sz. költségvetés-módosítás 

második részlete) Bizottság általi elfogadását, amely a 2013-as fennmaradó 

kifizetésekre további 3,9 milliárd eurót biztosít, és amely az egyik feltétele volt annak, 

hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet szavazásra bocsássák; kéri a 

költségvetés-módosítási tervezet Tanács általi gyors és teljes körű elfogadását; 

megismétli a többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodásról szóló 2013. 

július 3-i állásfoglalásában rögzített azon álláspontját, hogy a Parlament mindaddig 

nem fogja egyetértését adni a többéves pénzügyi keretről szóló rendelethez, illetve 

nem fogja elfogadni a 2014. évi költségvetést, amíg a Tanács nem fogadja el az új – a 

2/2013. sz. költségvetés-módosítás második részletét lefedő – 8/2013. számú 

költségvetés-módosítási tervezetet; 

1a. alfejezet 

25. megismétli, hogy az infrastrukturális nagyprojekteket leszámítva az 1a. alfejezet 

költségvetési tervezetben szereplő előirányzatai a 2013-es költségvetéshez képest már 

így is 1,1 milliárd eurós csökkenést eredményeztek; sajnálatosnak tartja, hogy ezen 

túlmenően a Tanács – tekintet nélkül az állam-, illetve kormányfők e fejezet 

célkitűzései melletti közelmúltbeli politikai elköteleződésére – úgy döntött, hogy a 



költségvetési tervezethez képest további 60 millió euróval csökkenti az 1a. alfejezet 

kötelezettségvállalási előirányzatait;  

26. hangsúlyozza, hogy a Tanács csökkentéseinek egy része különösen olyan programokat 

érint, amelyekről az Európai Tanácsban megállapítást nyert, hogy a növekedés és a 

gazdasági fellendülés szempontjából stratégiai jelentőségűek, így konkrétan a Horizont 

2020-at (-43,7 millió euró) és a COSME-t (-0,5 millió euró); sajnálatosnak tartja, hogy 

ez nyíltan ellentmond a többéves pénzügyi keretre vonatkozó politikai megállapodás 

szellemének és betűjének is, amely a fiatalok munkanélküliségének kezelése és a 

kutatás erősítése érdekében az egyedi rugalmasság módozatait is magában foglalja; 

27. megerősíti, hogy támogatja a kutatás, a versenyképesség, a vállalkozás, az innováció 

és a társadalmi befogadás területére vonatkozó uniós programokat, amelyek az Európa 

2020 stratégia központi elemét képezik; ezért a fejezet további gyengítésének 

megakadályozása érdekében azt a megközelítést követi, hogy a Tanács által 

csökkentett összes tételt vissza kell állítani; úgy dönt továbbá, hogy meghatározott 

kiemelt területeken bizonyos kiválasztott tételeket előrébb hoz az időszakon belül– 

nevezetesen a Horizont 2020, a COSME és az Erasmus+ területein – ami nem jelent 

növekedést, mivel az ezen programokra a 2014-2020 közötti időszakra szóló, többéves 

pénzügyi keretben elkülönített összeg változatlan marad –, és növeli a digitális 

menetrend, a közlekedéspolitika, a szociális párbeszéd, az EURES, valamint a 

mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozás, a különleges éves rendezvények és az 

európai statisztikák minősége területeire elkülönített összegeket; 

28. olvasatába beépíti a többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodást, amely a 

Horizont 2020 számára 212,2 millió euró (106,1 millió euró az Európai Kutatási 

Tanács és 106,1 millió euró a Marie Skłodowska-Curie fellépések számára), a COSME 

számára 31,7 millió euró, az Erasmus+ számára pedig 137,5 millió euró, 

összességében 381,4 millió euró 2014-re történő előrehozatalát határozza meg; 

29. megerősíti 381,4 millió euró ennek megfelelő későbbre ütemezését is, összhangban a 

többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodással és az 1/2014. sz. bizottsági 

módosító indítvánnyal, amelynek révén az ITER 212,2 millió euróval, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz „Energia” területe pedig 169,2 millió euróval csökken; 

ez utóbbi csökkenés már szerepel a költségvetési tervezetben, noha azt eredetileg más 

célokra szánták; 

30. megítélése szerint egyes területeken célzott csökkentéseket kellene végrehajtani 

és/vagy kötelezettségvállalásokat kellene tartalékba helyezni, nevezetesen egyrészről a 

Gazdasági és Monetáris Unió kommunikációja (-2 millió euró), másrészről pedig a 

pénzügyi beszámolás és ellenőrzés esetében (tartalék az érintett uniós programra 

vonatkozó megállapodás megszületéséig); 

31. olvasatába beépíti a jogalkotási tárgyalások jelenleg ismert eredményeit; konkrétan 

úgy dönt, hogy a Horizont 2020 program alatt több „pro memoria” tételt hoz létre, és – 

jóllehet szintén „pro memoria” tételekkel – megerősíti a Bizottság által az 1/2014. sz. 

módosító indítványban javasolt új tételeket; elvárja, hogy a 2014-es költségvetési 

egyeztetés keretében a Bizottság terjesszen elő átfogó javaslatot a költségvetési 

tervezet új jogalapokkal való összhangba hozatalára valamennyi érintett program 

esetében, a Parlament által elfogadott tételek átvételével és kiegészítésével; 



32. támogatja egy külön altétel létrehozását az „Erasmus mindenkinek” sor alatt, amelynek 

célja a megfelelő átláthatóság biztosítása a program keretében a fiatalokat célzó 

fellépések tekintetében, és az Erasmus+-ra szánt eredeti előirányzat 11,5 %-át erre a 

fiatalokat célzó külön sorra csoportosítja át; törli a Tanács által a nemzeti ügynökségek 

operatív támogatására létrehozott altételt; 

33. úgy dönt, hogy a szociális párbeszéd tekintetében megtartja az előző programozási 

időszak nómenklatúráját; ezért a korábbiakhoz hasonlóan három altételre osztja ezt a 

tételt és előirányzatait;  

34. megjegyzi, hogy olvasata eredményeként 65 446 000 eurós tartalék marad az 1a. 

alfejezetben;  

1b. alfejezet 

35. megjegyzi, hogy miközben a kötelezettségvállalásokhoz gyakorlatilag nem nyúltak 

hozzá (csak -3,3 millió euró), a Tanács tovább csökkentette a kifizetések szintjét (a 

költségvetési tervezethez képest -202,2 millió euró avagy -0,4 %), ami egyaránt érinti 

a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházásokkal kapcsolatos célkitűzést 

(-114,151 millió euró avagy -0,23 %) és az európai területi együttműködési célkitűzést 

(-84,805 millió euró avagy -6,19 %), és csak mesterségesen növelte a tartalékot 

3,3 millió euróval; 

36. hangsúlyozza, hogy a csökkentések leginkább az ERFA-t és a Kohéziós Alapot érintik 

(ERFA: -125,155 millió euró, Kohéziós Alap: -44,312 millió euró, miközben az 

ESZA-t 32,788 millió euróval csökkentették); kifejezetten helyteleníti, hogy a 

kifizetések átfogó csökkentésének 69,33 %-a (azaz 98,7 millió euró) az előző 

időszakokból áthúzódó programok lezárását szolgáló előirányzatokat érinti;  

37. sajnálja, hogy a Bizottság az Európai Tanácsban 2013 februárjában meghatározott 

szintet vette alapul az előfinanszírozáshoz, aminek kérdése a folyamatban lévő 

intézményközi ágazati tárgyalások tárgyát képezi, ahol a Parlamentnek együttdöntési 

joga van, így fennáll a veszélye annak, hogy a Bizottság elébe megy a tárgyalások 

eredményének; emlékeztet arra, hogy az előfinanszírozás elengedhetetlen, mivel a 

tagállamoknak és a régióknak a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság leküzdésére 

irányuló erőfeszítésekhez hozzájáruló projektekbe való beruházás időszakának elején 

elegendő pénzeszközre van szükségük; e tekintetben megismétli a Parlament 

Regionális Fejlesztési Bizottságának álláspontját, amely szerint a jelenlegi időszakban 

alkalmazottakkal azonos előfinanszírozási arányok mellett kell dönteni, mivel a válság 

még tart; 

38. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi fennálló kötelezettségvállalások legnagyobb része az 

1b. alfejezet alá tartozik; mélyen sajnálja, hogy a 2013 végén kifizetetlen számlák 

összege a kohéziós politikán belül 20 milliárd euró körüli értéket fog elérni, nagy 

hiányt okozva, amelyet a jelenlegi programok lezárására és az új programok 

elindítására 2014-ben rendelkezésre álló kifizetési előirányzatokból kell levonni, 

következésképpen csökkentve azok szintjét; hangsúlyozza, hogy a fennálló 

kötelezettségvállalások – különösen a 2007–2013 közötti időszakra szóló többéves 

pénzügyi keret utolsó éveiben tapasztalt – minden korábbinál magasabb szintje 

elsősorban a kifizetési előirányzatok visszatérő szűkösségéből adódik; 



39. elutasítja ezért a Tanács által az 1b. alfejezet tekintetében javasolt csökkentéseket; 

megítélése szerint ezek a csökkentések a kifizetési előirányzatok vártnál sokkal 

súlyosabb hiányához vezetnének, és megakadályoznák a támogatásban részesülő 

tagállamok és régiók által már elköltött összegek megtérítését, ami súlyos 

következményekkel járna, különösen a már amúgy is gazdasági, szociális és pénzügyi 

nehézségekkel küszködő tagállamok esetében; 

40. úgy határoz, hogy visszaállítja a költségvetési tervezetet a Tanács által ebben a 

fejezetben csökkentett valamennyi költségvetési tétel kötelezettségvállalási és 

kifizetési előirányzatai tekintetében, és a kötelezettségvállalási előirányzatokat több 

tétel esetében a költségvetési tervezet fölé emeli, többnyire a Bizottság 1/2014. sz. 

módosító indítványával összhangban, folyó árakon számítva összesen 100 millió euró 

összeget elkülönítve a strukturális alapokból Ciprus számára 2014-re;  

41. emlékeztet a szegénység visszaszorításával kapcsolatban az Európa 2020 stratégiában 

meghatározott célkitűzésre, amelynek értelmében legalább 20 millióval csökkenteni 

kell a szegénység és a társadalmi kirekesztettség veszélyének kitett emberek számát; 

továbbá emlékeztet a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos politikai megállapodásra, 

amely tartalmazza, hogy a 2014–2020 közötti teljes időszakra rendelkezni kell egy 

1 milliárd euróig terjedő további emelésről (a már előirányzott 2,5 milliárd eurón felül) 

a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap 

vonatkozásában; ezért úgy határoz, hogy megerősíti ezt az alapot azáltal, hogy 

500 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatot különít el a társadalmi 

kohézió előmozdítását és az Unióban tapasztalható szegénység legsúlyosabb 

formáinak enyhítését célzó fellépésekre; 

42. létrehoz két célzott költségvetési tételt egyfelől a balti-tengeri makrorégióra vonatkozó 

uniós stratégiához biztosítandó technikai segítségnyújtás céljára, elismerve a stratégia 

sikeres végrehajtását a jelenlegi programozási időszakban, másfelől – most először – a 

dunai makrorégió számára (mindkét esetben 2,5 millió eurós kötelezettségvállalási és 

kifizetési előirányzattal); 

43. üdvözli a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások keretében az 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről elért megállapodást; megítélése szerint 

megfelelő finanszírozási szintre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a 

kezdeményezés a minden eddiginél magasabb arányú ifjúsági munkanélküliség 

kezelése érdekében azonnal útjára indulhasson; ezért jóváhagyja az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés előirányzatainak előrehozatalát, illetve későbbre 

ütemezését, valamint az európai területi együttműködésre szánt megfelelő összegek 

Bizottság által javasoltak szerinti későbbre ütemezését; megismétli, hogy 2016-tól 

további előirányzatokra lesz szükség a kezdeményezés eredményességének és 

fenntarthatóságának biztosításához; 

44. jóváhagyja, hogy a tagállami kérések teljesítése érdekében – ahogyan az a Bizottság 

1/2014. sz. módosító indítványában szerepel – a meglévő költségvetési tételek mellett 

mind az öt strukturális alap számára új, célzott költségvetési tételeket alakítsanak ki 

technikai segítségnyújtás céljából, „pro memoria” bejegyzéssel, valamint jóváhagyja a 

kapcsolódó költségvetési megjegyzéseket; várakozásai szerint ezáltal javulni fog az új 

programok tagállami szintű végrehajtása; 

45. sajnálja, hogy ezen alfejezetben nem áll rendelkezésre semmilyen mozgástér a 



Parlament számára, és megismétli, hogy meggyőződése szerint a többéves pénzügyi 

keret tekintetében elért politikai megállapodás valamennyi intézményre nézve 

kötelező, és hogy az ebben a megállapodásban előírt rugalmassági eszközöket igénybe 

kell venni, hogy biztosítani lehessen a prioritást képező programok időben történő 

elindítását és a szükséges mértékű finanszírozását;  

2. fejezet 

46. megjegyzi, hogy noha a 2. fejezetet érintik legkevésbé a Tanács csökkentései, egyes 

programok – így a Parlament számára prioritást jelentő LIFE+ program – 

előirányzatait csökkentették (a kifizetési előirányzatok tekintetében 4,07 %-kal); 

47. a Tanács által csökkentett összes tétel vonatkozásában visszaállítja a költségvetési 

tervezetet, és 28 millió euróval növeli az iskolagyümölcs-program 

kötelezettségvállalási előirányzatait abból a célból, hogy ezeket az előirányzatokat a 

2013 júniusában a 2014–2020-as időszak új közös agrárpolitikájáról elért politikai 

megállapodáshoz igazítsa; 

48. jóváhagyja, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap számára új, célzott költségvetési tételeket alakítsanak ki 

technikai segítségnyújtás céljából „pro memoria” bejegyzésekkel, ahogyan az a 

Bizottság 1/2014. sz. módosító indítványában szerepel; 

3. fejezet 

49. emlékeztet arra, hogy a 3. fejezet – noha összegszerűen a többéves pénzügyi keret 

legkisebb fejezete – az uniós polgárok számára kulcsfontosságú témaköröket fed le; 

50. tudomásul veszi e fejezet csökkentéseit, amelyekre a költségvetési tervezetben már a 

Bizottság is javaslatot tett; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Tanács a 

kötelezettségvállalások tekintetében 5,2 millió euróval (a költségvetési tervezethez 

képest 0,24 %-kal), a kifizetések tekintetében pedig 10 millió euróval (a költségvetési 

tervezethez képest 0,60 %-kal) tovább csökkentette az előirányzatokat;  

51. azt az általános megközelítést követi, hogy az e fejezet alá tartozó programok és 

fellépések megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében minden tétel tekintetében 

vissza kell állítani a költségvetési tervezetben foglalt számokat; 

52. megismétli, hogy a Parlament következetesen és határozottan támogatja a jogokkal, a 

polgárokkal, illetve a kultúrával és médiával kapcsolatos programokat, amelyek magas 

végrehajtási aránnyal rendelkeznek, és jelentős mozgósító és továbbgyűrűző 

hatásokkal járnak, továbbá a határokon átnyúló együttműködés és az aktív polgári 

szerepvállalás ösztönzésével egyértelmű és igazolt európai többletértéket nyújtanak; 

különösen aggályosnak tartja az e területekhez tartozó programokra és fellépésekre 

vonatkozó javasolt csökkentéseket; a kultúra és média alprogramok, az „Európa a 

polgárokért”, a Jogok és polgárság program és a multimédia területén történő 

fellépések néhány tétele tekintetében javasolja az előirányzatok költségvetési tervezet 

fölé történő emelését (összesen 11,3 millió eurós emelés a kötelezettségvállalási 

előirányzatok tekintetében);  

53. emlékeztet arra, hogy az uniós költségvetés többféle kockázatnak is ki van téve, 



ideértve az elsősorban a szervezett bűnözésből eredő héacsalást, csempészetet és 

korrupciót; sürgeti, hogy váljék egyértelmű prioritássá az Unión belüli csalással és a 

határokon átnyúló szervezett bűnözéssel szembeni küzdelem, és erősítsék meg az e 

fenyegetések, illetve a kapcsolódó bűnügyi struktúrák hatékony betiltásában és 

felszámolásában érintett vonatkozó uniós szerveket és ügynökségeket; 

54. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a tagállamok közötti szolidaritást a 

menekültügy és a migráció terén, és hogy az uniós költségvetésnek egyértelmű 

elkötelezettséget kell mutatnia e tekintetben, ideértve a tagállamok általi megfelelő 

hozzájárulást; 

55. rámutat a fejezeten belül a nem várt helyzetek megoldására kevés mozgásteret 

biztosító, szűkös tartalékra; 

4. fejezet 

56. sajnálatának ad hangot a Tanács részéről a 4. fejezetben végrehajtott csökkentések 

miatt (-0,21 % a kötelezettségvállalási és -2,5 % a kifizetési előirányzatok terén), 

amely fejezetet már eddig is a legerősebben érintettek a költségvetési tervezetben a 

2013-as szinthez képest végrehajtott csökkentések (-12,5 % a kötelezettségvállalási és 

-8,2 % a kifizetési előirányzatok tekintetében); megismétli, hogy noha a 4. fejezet a 

teljes uniós költségvetés 6 %-át sem teszi ki, az Unióról külföldön kialakított képet ez 

jeleníti meg; 

57. ezzel összefüggésben az uniós tagállamok által harmadik országokban folytatott 

programok és projektek tekintetében – az uniós külső fellépések eredményességének 

javítása és a jelenlegi költségvetési megszorításokkal való megbirkózás érdekében – 

rendkívül fontosnak tartja az együttműködés fokozását, a koordináció elmélyítését és 

szinergiák kialakítását; 

58. elfogadhatatlannak tartja a Parlament számára prioritást jelentő tételek Tanács általi 

csökkentését, és javasolja a Tanács által csökkentett tételek tekintetében a 

költségvetési tervezet visszaállítását, sőt, az Unió külkapcsolatai tekintetében stratégiai 

fontossággal bíró egyes tételek (a humanitárius segítségnyújtás, az Európai 

Szomszédsági Támogatási Eszköz, a Fejlesztési Együttműködési Eszköz, az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint a demokrácia és az emberi jogok európai 

eszköze) tekintetében javasolja a kötelezettségvállalási előirányzatoknak a 

költségvetési tervezet fölé, összesen 233 millióra történő emelését; ezzel 

összefüggésben szorgalmazza a Fejlesztési Együttműködési Eszköz alá tartozó 

földrajzi és tematikus területek előirányzatainak emelését a millenniumi fejlesztési 

célok eléréséhez való közelebb kerülés érdekében; 

59. úgy véli, hogy az európai szomszédságpolitika hatékony végrehajtásához nagyobb 

támogatást kell biztosítani a demokratikus társadalmak építése és reformok 

végrehajtása tekintetében elkötelezett partnerországok számára; tudomásul veszi, hogy 

egyes partnerországok jelenleg nehéz politikai helyzetben vannak; úgy véli, hogy 

fokozottabban kellene támogatni a bizalomépítés és a biztonsághoz hozzájáruló egyéb 

intézkedések elősegítését, valamint a konfliktusok megelőzésének és rendezésének 

előmozdítását is;  

60. emlékeztet az átláthatóság mint költségvetési alapelv fontosságára; szorgalmazza ezért 



az Európai Unió különleges képviselőire vonatkozó tétel felbontását, hogy jobban át 

lehessen tekinteni az Európai Unió egyes különleges képviselőire szánt 

előirányzatokat; javasolja, hogy az Európai Unió különleges képviselőire vonatkozó 

tételt teljes mértékben csoportosítsák át az EKSZ költségvetésébe; 

61. nem ért egyet a Bizottságnak azzal a javaslatával, hogy a földrajzi és tematikus 

tételeket osszák fel a szegénység mérséklését és a fenntartható fejlődést, illetve a 

kormányzási kérdéseket lefedő tételre, mivel ez az új nómenklatúra nem tesz 

különbséget a fejlesztési politika célkitűzései és eszközei között; javasolja ezért a 

nómenklatúra frissítését, hogy az megfelelőbben tükrözze a fejlesztési politika 

igényeit; 

62. javasolja a Rugalmassági Eszköz 50 millió eurós igénybevételét annak érdekében, 

hogy ebből lehessen finanszírozni az Unió közel-keleti békefolyamathoz való 

hozzájárulásának valós igényeit; megismétli ezért az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA), 

Palesztina és a békefolyamat részére történő segítségnyújtás hosszú távú programozása 

és megfelelő szintű finanszírozása iránti támogatását; hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy az UNRWA megkapja a szükséges eszközöket ahhoz, hogy képes legyen az 

ENSZ-közgyűlés megbízásából nyújtott alapvető szolgáltatások biztosítására, valamint 

hogy – a régió instabilitására tekintettel – garantálni lehessen a menekültek biztonságát 

és megélhetését; 

63. úgy véli, hogy a segélyezés átláthatósága és hatékonysága érdekében a költségvetés 

közvetlen támogatására vonatkozó politikát szigorú vizsgálat alá kell vetni, és javítani 

kell az ellenőrzés színvonalát; hangsúlyozza, hogy csalás és visszaélés esetén az EU-

nak törölnie kell a pénzügyi támogatást; 

64. szorgalmazza a sürgősségisegély-tartalék kifizetési előirányzatainak emelését 

(+147 millió euróval) annak érdekében, hogy ne forduljon elő újra olyan helyzet, hogy 

a Bizottság nem képes időben reagálni a felmerülő humanitárius válsághelyzetekre; 

5. fejezet 

65. meglepődve látja a Tanács által az 5. fejezetben végrehajtott, kötelezettségvállalási és 

kifizetési előirányzatokban összesen -153,283 millió eurót kitevő (a költségvetési 

tervezet szintjeihez képest -1,8 %-os) csökkentéseket, amelyek a legnagyobb 

mértékben a „Nyugdíjak” és az „Európai iskolák” tételt (-5,2 millió euró, -3,2 %), 

valamint a szakpolitikai területek tisztviselőihez és ideiglenes alkalmazottaihoz 

kapcsolódó kiadásokat (-69,7 millió euró, avagy -3,5 %) érintik; 

66. rámutat, hogy a Bizottság költségvetési tervezetébe már jórészt beépítette az új 

személyzeti szabályzat és az álláshelyek 1 %-os csökkentése révén keletkező 

megtakarításokat, az intézményekkel való megállapodásnak megfelelően; 

67. megítélése szerint a Tanács által az igazgatási kiadások terén végrehajtott további 

csökkentések indokolatlanok, és figyelmen kívül hagyják a jogszabályi és szerződéses 

kötelezettségeket, valamint az új uniós hatásköröket és feladatokat; megjegyzi, hogy az 

uniós költségvetés egyensúlyát tovább ronthatja a „2011-es és 2012-es bérkiigazításra 

szolgáló összegek figyelmen kívül hagyása”; 



68. megjegyzi különösen, hogy amennyiben az Európai Bíróság 2014-ben a Bizottság 

javára dönt a nyugdíjak és fizetések 2012. július 1-jétől történő vitatott kiigazításának 

ügyében, így nem marad megfelelő mozgástér az 5. fejezet felső korlátja alatt ahhoz, 

hogy ezzel az előre nem látott helyzettel meg lehessen birkózni; megjegyzi ezért, hogy 

a Tanács álláspontjának elfogadásakor nem valósította meg a saját maga által kitűzött 

célt; 

69. ezért visszaállítja a költségvetési tervezetet valamennyi igazgatási és támogatási tételt 

illetően, valamint az 5. fejezeten belül a Tanács által csökkentett valamennyi tételt 

illetően, a III. szakasz „Javadalmazások és juttatások” tétele kivételével, amelyet -

1,2 millió euróval csökkentett az Európai Vegyianyag-ügynökségnek a II. típusú 

európai iskolákhoz való hozzájárulásának fedezésére; 

70. úgy határoz, hogy egyes előirányzatokat tartalékban tart mindaddig, amíg beérkeznek a 

Bizottságtól a megfelelő információk a decentralizált ügynökségekkel és a külső 

támogatások kezeléséről szóló jelentésekkel kapcsolatban; 

71. felosztja az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) tisztviselőkhöz és ideiglenes 

alkalmazottakhoz kapcsolódó tételét, figyelembe véve az OLAF Felügyelő Bizottsága 

titkárságának az új OLAF-rendeletben előirányzott kibővített mandátumát és 

megerősített függetlenségét1; 

Ügynökségek 

72. főszabályként jóváhagyja az ügynökségek költségvetési szükségleteire vonatkozó 

bizottsági költségvetési javaslatokat; megállapítja, hogy a Bizottság már jelentősen 

csökkentette a legtöbb ügynökség kezdeti igénylését; 

73. ezért úgy véli, hogy a Tanács által javasolt bármely további csökkentés veszélyeztetné 

az ügynökségek megfelelő működését, és nem tenné lehetővé számukra a jogalkotó 

hatóság által rájuk bízott feladatok ellátását; elutasítja a Tanács horizontális 

megközelítésmódját az ügynökségek előirányzatainak csökkentését illetően, mivel az 

ügynökségek szükségleteit eseti alapon kell értékelni;  

74. nem tudja azonban elfogadni a Bizottság személyzettel kapcsolatos megközelítését, 

amely szerint az ügynökségek létszámtervét nemcsak a többéves pénzügyi keretről 

szóló politikai megállapodás szerint kell csökkenteni 1 %-kal az összes intézményt és 

szervet érintően, hanem ezeknek további 1 %-kal hozzá kell járulniuk az 

„átcsoportosítási alaphoz” is; 

75. hangsúlyozza, hogy az egyeztetett személyzeti leépítésnek a 2012. december 31-i 

referencia-időpontban meglévő személyzeten és feladatokon kell alapulnia, és hogy a 

meglévő ügynökségek új feladataihoz illetve az új ügynökségek létrehozásához 

további erőforrásokat kell társítani; 

76. ezért olyan módon módosítja a legtöbb ügynökség létszámtervét, hogy a megállapodás 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) 

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 

1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.). 



szerinti 1 %-os csökkentést végre lehessen hajtani; nem teszi ezt meg azonban azon 

ügynökségek esetében, amelyek eredeti igénylésükben már érvényesítették az 1+1 %-

os csökkentést; megismétli azonban, hogy ezt a további 1 %-os többlet-hozzájárulást – 

az ügynökségek egyenlő kezelése érdekében – figyelembe kell venni a 2015. évi 

költségvetésben; 

77. kiemeli az európai felügyeleti hatóságokra eddig bízott újabb feladatokat, illetve a még 

tárgyalás alatt álló jogalkotási javaslatokban szereplő jövőbeni feladatokat, melyek 

következtében a költségvetés arányos növelésére lesz szükség ahhoz, hogy a hatóságok 

kielégítően el tudják látni felügyeleti szerepüket; emlékeztet azon álláspontjára, hogy 

az európai felügyeleti hatóságok számára külön költségvetési sorokat kell elkülöníteni, 

és pénzügyileg függetlenné kell válniuk nemzeti taghatóságaiktól; 

78. úgy határoz, hogy növeli a három pénzügyi felügyeleti hatóság 2014-es költségvetési 

előirányzatait; úgy véli, hogy ezeknek az előirányzatoknak tükrözniük kell a kívánt 

feladatok ellátásának szükségességét, mivel több rendelet, határozat és irányelv 

elfogadása történt meg vagy van folyamatban a pénzügyi szektor stabilitásával 

szorosan összefüggő jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság leküzdése érdekében; 

79. úgy határoz, hogy a rájuk bízott többletfeladatokra tekintettel emeli az Európai 

Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és a 3. fejezet alá tartozó több ügynökség (a 

Frontex, az Europol, a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai 

Megfigyelőközpontja, a nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó ügynökség 

és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal) előirányzatait is; növeli az Európai 

Gyógyszerügynökség előirányzatait, mivel a Bizottság a költségvetési tervezetében 

figyelembe vette a címzett bevételeket, amire egy elsődlegesen díjakból finanszírozott 

ügynökség esetében nem kerülhet sor; a negyedik vasúti csomag lehetséges 

hatálybalépésére felkészülve további előirányzatokat helyez tartalékba az Európai 

Vasúti Ügynökség számára; 

80. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit – a legvonakodóbbnak tűnő 

tagállamokkal együtt – azon ügynökségek azonosítására, amelyeket össze lehet vonni 

vagy legalábbis át lehet helyezni az épületek vagy egyes igazgatási funkciók közös 

használata érdekében;   

81. továbbá elvárja, hogy a Bizottság terjesszen elő új pénzügyi kimutatást, ha a Parlament 

és a Tanács jogalkotási eljárást zár le valamely ügynökség megbízatásának 

meghosszabbítására vonatkozóan; tudatában van annak, hogy a meghosszabbítás 

további forrásokat tehet szükségessé, amelyekről a két intézménynek meg kell 

állapodnia; 

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések 

82. az előterjesztett kísérleti projektek és előkészítő intézkedések alapos elemzését 

követően – a folyamatban levők sikerének arányát tekintve és kizárva a meglévő 

jogalapok által már lefedett kezdeményezéseket, továbbá teljes mértékben figyelembe 

véve a projektek végrehajthatóságára vonatkozó bizottsági értékelést – úgy határoz, 

hogy korlátozott számú kísérleti projektből és előkészítő intézkedésből álló 

kompromisszumos csomagot fogad el, tekintetbe véve a rendelkezésre álló 

tartalékkeretek korlátozott voltát is; 



Egyéb szakaszok 

83. meggyőződése, hogy az egyes uniós intézmények költségvetését – sajátos küldetésük 

és helyzetük miatt – egyedileg kell kezelni, egységes megoldások nélkül, figyelembe 

véve az egyes intézmények adott fejlődési szakaszát, operatív feladatait, irányítási 

céljait, személyzeti szükségleteit és épületekkel kapcsolatos politikáját; 

84. fenntartja, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak – az aktuális és új feladatok 

folyamatos átértékeléséből eredő összes megtakarítási lehetőség és hatékonyságjavulás 

támogatása mellett – elégséges szinten kell meghatároznia az előirányzatokat, 

biztosítva ezzel az intézmények zavartalan működését, a belső és külső jogi 

kötelezettségek betartását, valamint az uniós polgárok számára magas szakmai 

színvonalú közszolgálat biztosítását; 

85. aggályosnak tartja a Tanács által a 2014. évi költségvetési tervezetben a 2011-es és 

2012-es 1,7 %-os fizetéskiigazítások tekintetében elvégzett csökkentéseket azon 

intézmények esetében, amelyek e kiigazítások éves hatását már beépítették 

költségvetési javaslataikba, különösen a Bíróság küszöbön álló ítéletére figyelemmel; a 

hatékony, eredményes és elővigyázatos pénzgazdálkodás jegyében hozott 

intézkedésként visszaállítja ezeket a kiadásokat a 2014-es költségvetésben; 

aggályosnak tartja továbbá a halmozódó tőke- és kamatfizetési hátralékot, amelyért az 

intézmények felelősséggel fognak tartozni, és megjegyzi, hogy a Tanács nem tervezett 

be elővigyázatossági intézkedésként előirányzatokat;  

86. mélységesen aggasztja ezért, hogy az 5. fejezetben és az igazgatási kiadások közbenső 

felső korlátját tekintve alig van kifizetési tartalék és nem elégséges a 

kötelezettségvállalási tartalék; emlékeztet arra, hogy a 966/2012/EU, Euratom rendelet 

203. cikke szerint az igazgatási kiadások nem differenciált előirányzatok és ezért a két 

felső korlát közül az alacsonyabb az irányadó; megismétli, hogy további kifizetési 

előirányzatokra lehet szükség a rendezetlen fizetéskiigazítások fedezésére, és 

figyelmeztet, hogy tartalékproblémák merülhetnek fel a kötelezettségvállalásokkal 

kapcsolatban is;  

87. költségvetés-módosítást kér a hátralék és a vonatkozó fizetéskiigazítások fedezésére 

arra az esetre, ha a Bíróság a személyzeti szabályzatban előírt fizetéskiigazítás mellett 

dönt; megjegyzi, hogy a személyzeti szabályzat elfogadása további kisebb 

megtakarításokkal jár, amelyeket a költségvetési tervezetbe még nem építettek be; 

tudomásul veszi a Bizottság 2/2014. sz. pontos részleteket tartalmazó módosító 

indítványát (COM(2013)0719); kéri a Tanácsot, hogy az indítvány tartalma 

tükröződjön a 2014-es költségvetési eljárásban; 

88. üdvözli az intézmények arra irányuló erőfeszítéseit, hogy amennyiben lehetséges, 

megtalálják a megtakarítási lehetőségeket, szolgáltatási színvonaluk csökkenése 

nélkül; üdvözli a fokozott intézményközi együttműködést, így a Parlament, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága között folyó tárgyalásokat, 

amelyek célja politikai kapcsolódásuk erősítése, a hatékonyságnövelés és a személyzet 

mobilitásának ösztönzése az intézmények fő funkcióinak támogatása érdekében;  

I. szakasz – Európai Parlament 

Általános keret 



89. emlékeztet arra, hogy a 2014-es költségvetési javaslatának elfogadásakor ragaszkodott 

a költségvetési felelősség, ellenőrzés és önmérséklet magas fokának gyakorlásához és 

ahhoz, hogy további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy olyan 

változásokat, megtakarításokat és strukturális reformokat hajtsanak végre, amelyek 

révén a költségvetés növekedése közelebb kerül az inflációs rátához; 

90. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós költségvetésben 

megvalósítandó hosszú távú megtakarítások érdekében foglalkoznia kell az egyetlen 

székhely megvalósítására irányuló ütemterv szükségességével, amint azt korábbi 

állásfoglalásaiban – nevezetesen az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 

általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (összes szakasz) 

szóló 2012. október 23-i1 és a 2014-es költségvetési eljárásra vonatkozó 

iránymutatásokról (a Bizottságon kívüli egyéb szakaszok) szóló 2013. február 6-i2 

állásfoglalásában – és az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (I. szakasz – Európai 

Parlament) szóló 2012. május 10-i határozatában3 már kifejtette;  

91. üdvözli az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között a 2013. szeptember 24-i 

egyeztető ülésen elért megállapodást; rámutat, hogy 2014. évi teljes költségvetése 

1 783 976 098 euró, ami a 2013. február 26-i előzetes költségvetési javaslattervezethez 

képest 29 168 108 eurós nettó csökkenést jelent; 

92. kiemeli, hogy 2014-es költségvetésének szintje 1,9 %-kal haladja meg a 2013. évi 

költségvetését; megjegyzi, hogy a horvát csatlakozás 0,17 %-os költsége és a 

parlamenti ciklusváltás egyszeri költsége 2,1 %-ot tesz ki a növekményből; 

hangsúlyozza, hogy a 2014-es európai választásokat követő parlamenti ciklusváltás 

elkerülhetetlen költségei ellenére az operatív költségvetés nettó 0,37 %-kal csökken, és 

azt a várható inflációs ráta tovább csökkenti;  

93. hangsúlyozza, hogy a Bíróság várható ítéletére figyelemmel előirányzatokat vettek fel 

a költségvetésébe a függőben lévő 2011-es és 2012-es bérkiigazítások részleges 

fedezésére; mélységesen aggasztja a Tanácsnak az a megközelítése, hogy saját 

költségvetésébe nem állított be ilyen előirányzatokat, és nem tartotta meg más 

intézményeknek a Bíróság várható ítéletéből eredő következmények részleges 

fedezésére óvintézkedésként betervezett költségvetési előirányzatait sem; megjegyzi, 

hogy a Parlament 2014-es működési költségvetése a 0,37 %-os nettó csökkenés mellett 

további 1,3 %-kal csökkent volna, ha a Parlament nem állított volna be előirányzatokat 

arra, hogy a Bíróság vonatkozó ítélete esetén fedezni tudja a függőben lévő 2011-es és 

2012-es bérkiigazításokat; 

94. jóváhagyja a költségvetési javaslat alábbi kiigazításait: 

– az új személyzeti szabályzat elfogadásával és a létszámterv kapcsolódó 

változásaival járó hatás beépítése; 

– a luxembourgi PRES épületnek a GEOS épülettel való felváltásából eredő 

megtakarítások figyelembevétele; 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0359. 
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0048. 
3 HL L 286., 2012.10.17., 1. o. 



– az Európai Történelem Háza előirányzatainak csökkentése a működési 

költségekhez nyújtott bizottsági hozzájárulás és a belső megtakarítások 

következtében; 

– a „papírmentes Parlament” munkamódszer meghonosításából eredő 

megtakarítások beépítése; 

– a képviselői statútum szerinti képviselői nyugdíjak kezelésének a III. szakasz 

megfelelő költségvetési tételébe történő átcsoportosítása, hasonlóan a 

tisztviselők nyugdíjához; 

– az új Parlamenti Kutatási Szolgálatok Főigazgatósága emberi és pénzügyi 

erőforrásokkal való felruházása az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, 

valamint a Régiók Bizottságával kötendő együttműködési megállapodás sikeres 

lezárását követően; 

Közös munkacsoport 

95. üdvözli, hogy folytatja munkáját az Elnökség és a Költségvetési Bizottság európai 

parlamenti költségvetéssel foglalkozó közös munkacsoportja, amely a 

reformfolyamatban hasznosnak bizonyult vitafórumként és az olyan esetleges 

hatékonysági tartalékok azonosítása terén, amelyekkel ellensúlyozni lehet a Parlament 

hatékonyságának fokozása érdekében szükséges beruházásokat; 

96. emlékeztet a munkacsoport múltban elért sikereire a képviselők utazási költségeinek 

csökkentését célzó stratégiák meghatározásában; 

97. fenntartja, hogy a munkacsoport tanácskozásai során kezdeményezett reformoknak – 

így a Régiók Bizottságával és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal való 

intézményközi együttműködésnek, a „papírmentes Parlament” és az e-ülések 

bevezetését szolgáló intézkedéseknek, a parlamenti munkarend hatékonyabb 

felépítésének és a kifizetések kiszervezésének, valamint egy új humánerőforrás-

gazdálkodási szoftver bevezetésének – folytatódniuk kell, hogy ténylegesen 

növekedjen a hatékonyság, és erőforrások szabaduljanak fel, hogy javuljon a 

képviselők számára nyújtott független tudományos tanácsadás, javuljon a Parlament 

ellenőrzési kapacitása; 

A személyzeti szabályzat reformja 

98. megjegyzi, hogy a személyzeti szabályzat Parlament és Tanács által rendes jogalkotási 

eljárás keretében elfogadott változásai körébe tartozik a személyzeti fizetések 

indexálásának új módszere, illetve valamennyi intézmény vonatkozásában a 

fizetéskiigazítás befagyasztásának előírása 2013-ra és 2014-re, ami a Parlament 2014-

es költségvetésében 14,5 millió eurós megtakarítást eredményez; 

99. figyelembe veszi emellett, hogy a személyzeti szabályzat más reformjai – így a 

tisztviselők éves utazási kiadásaira irányadó szabályok változása – 2,8 millió eurós 

éves megtakarítást fognak eredményezni, azon 0,8 millió eurós megtakarításon felül, 

amely a személyzet előmenetelének és az előléptetések sebességének kiigazításából, 

valamint az új SC funkciócsoport létrehozásából ered; 



100. megállapítja, hogy a Bizottságnak a teljes személyzeti szint évi 1 %-os csökkentésére 

vonatkozó javaslata a Parlament esetében a 2014-es létszámtervből 67 álláshely 

törlését eredményezi; tudomásul veszi a főtitkár Elnökséghez intézett 2013. 

szeptember 2-i feljegyzését, amelyben a főtitkár nem tér ki a képviselők számára 

nyújtott politikai és adminisztratív támogatás közötti egyensúlyra; megjegyzi, hogy a 

képviselőcsoportok 2012-től befagyasztották személyzeti erőforrásaikat, és az elmúlt 

két költségvetési évben szükségleteiket csak részben fedezték; kitart amellett, hogy a 

képviselőcsoportok teljes személyzete 2014-ben és az azt követő években nem lehet 

alacsonyabb a jelenlegi szintnél; 

101. megismétli a 2013. április 17-i állásfoglalásában kifejezésre juttatott azon kérését, 

hogy terjesszenek a Költségvetési Bizottság elé egy menetrendet a felülvizsgált 

személyzeti szabályzat végrehajtását illetően, most, hogy a Parlament és a Tanács 

közötti tárgyalások a személyzeti szabályzat reformjára vonatkozó megállapodással 

végződtek; 

Együttműködés a tanácsadó bizottságokkal 

102. üdvözli a folyamatban lévő tárgyalásokat, és bátorítja a Parlamentet, valamint az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot és a Régiók Bizottságát, hogy dolgozzanak 

ki intézményközi együttműködési megállapodást az együttműködés elmélyítése 

érdekében; 

103. hangsúlyozza, hogy a Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a 

Régiók Bizottsága létszámtervének a jelenleg tárgyalás alatt álló intézményközi 

együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó tervezett változásai közvetlenül 

kapcsolódnak a politikai megállapodás végső lezárásához, és következésképpen 

függvényei annak; véleménye szerint ezen együttműködés eredményeképpen képzett 

személyzet – legfeljebb 80 fő – helyezhető át önkéntes alapon és fokozatosan a 

bizottságok fordítási szolgálataitól a Parlament új Parlamenti Kutatási Szolgáltatok 

Főigazgatóságához (ideértve a főigazgatóság létszámtervének megfelelő növelését), 

aminek következtében a személyzet áthelyezését követő évben a bizottságok 

létszámtervéből arányos számú álláshelyet törölnek; 

Rendkívüli tartalékalap 

104. úgy határoz, hogy mivel a 2014-es költségvetési eljárás alatt a személyzet 

áthelyezésének sem a kezdete, sem az üteme nem állapítható meg kellő pontossággal, 

0,7 millió euróval megemeli a Parlament fizetésekre vonatkozó költségvetési tételét, és 

egyidejűleg – a személyzet áthelyezésének előrehaladásáig – tartalékba helyez a 

bizottságok fizetésekre vonatkozó költségvetési tételéből egy arányos összeget; 

értelmezése szerint az előirányzatokból szükség esetén – a Parlament illetékes 

bizottságának döntése alapján – legfeljebb 3,3 millió euró csoportosítható át végső 

soron a rendkívüli tartalékalapból a fizetésekre vonatkozó tételbe; elvárja, hogy a két 

tanácsadó bizottság saját költségvetésének előirányzatait megfelelő arányban 

csökkentse az áthelyezések és a Parlamenttel való politikai megállapodás 

előrehaladásától függően;  

A képviselők nyugdíjának átcsoportosítása 

105. meggyőződése, hogy a volt képviselők nyugdíjának kezelése nem képezi a Parlament 



napi operatív feladatainak részét, és a nyugdíjkiadások potenciális növekedése 

csökkenti a költségvetés átláthatóságát; támogatja ezért a képviselői statútum hatálya 

alá tartozó nyugdíjak három típusa – az öregségi, a rokkantsági és a túlélő 

hozzátartozói nyugdíjak – kezelésének az Unió költségvetésének III. szakaszába 

történő átcsoportosítását, miközben folytatná a képviselők számára kínált, nyugdíjakat 

érintő kérdésekkel kapcsolatos konzultációt és tanácsadást; kiemeli, hogy nyugdíjak 

kezelésének egy intézménynél történő koncentrációja igazgatási 

hatékonyságnövekedést eredményez;  

106. megjegyzi, hogy koherens megközelítésre van szükség a 2014-es európai 

választásokkal kapcsolatos tájékoztatás vonatkozásában; ezért támogatja a 2014-es 

választásokon való részvétel előmozdítását, a választások időpontjával kapcsolatos 

tájékoztatást, valamint az uniós polgárok figyelmének felkeltését a választójogukkal és 

az Unió mindennapi életükre gyakorolt hatásával kapcsolatos információknak az Unió 

összes hivatalos nyelvén történő terjesztése révén; úgy véli, hogy el kell végezni a 

2009-es és a 2014-es választásokra vonatkozó kommunikációs stratégia utólagos 

értékelését; 

További megtakarítások 

107. meggyőződése, hogy a jelenlegi gazdasági megszorítások idején mindent meg kell 

tenni az intézményi költségvetések lehetséges megtakarítások szempontjából történő 

ellenőrzése érdekében, olyan további gyakorlatok bevezetésével, amelyek nem rontják 

a képviselői munka minőségét; emlékeztet arra, hogy az önkorlátozás látható 

megnyilvánulása az is, hogy a személyzet kiküldetési ellátmányait 2007 óta nem 

indexálták, és a képviselők összes juttatását a jelenlegi parlamenti ciklus végéig a 

2011-es szinten befagyasztották; üdvözli emellett a képviselők összes juttatásának 

2014 végéig történő befagyasztását;  

108. ebben a szellemben úgy határoz, hogy a 2014-es költségvetési tervezethez képest 

9 658 000 euróval csökkenti a Parlament kiadásait; 

109. az önkorlátozás jegyében mérsékli a küldöttségekkel kapcsolatos előirányzatokat, és 

ezáltal a képviselők küldöttségi utazásainak számát az elmúlt két évben 

előirányzottakhoz és végrehajtottakhoz képest is tovább csökkenti;  

IV– X. szakasz 

110. helyesli az összes többi intézmény költségvetési tervezetébe már beépített 

megtakarításokat és hatékonyságnövekedést; a hatékony, eredményes és elővigyázatos 

pénzgazdálkodás elvével összhangban visszaállítja a 2011-es és 2012-es 

fizetéskiigazítást, figyelemmel a Bíróság e tárgyban küszöbön álló ítéletére; 

IV. szakasz – Bíróság 

111. 3 %-ra kiigazítja az átalányalapú csökkentés mértékét, visszaállítva az 1,43 millió 

eurós előirányzatot annak érdekében, hogy teljes mértékben ki lehessen használni a 

Bíróság létszámtervét, és biztosítani lehessen, hogy a Bíróság megfelelően kezelni 

tudja az egyre növekvő munkaterhet; 

112. a költségvetési tervezet fölé emeli a Bíróság fizetésekre vonatkozó tételeit a 2011-es és 



2012-es fizetéskiigazítás figyelembevétele céljából, amely eredetileg nem szerepelt a 

Bíróság költségvetési javaslatában; 

V. szakasz – Számvevőszék 

113. visszaállítja a költségvetési tervezetbe a 2011-es és 2012-es fizetéskiigazítás azon 

összegét, amely a 2014-es költségvetésre hatást gyakorol, és amelyet a Tanács az 

olvasata során törölt, figyelemmel különösen a Bíróság e kérdésben küszöbön álló 

ítéletére; 

114. különleges megelégedettségének ad hangot amiatt, hogy a Számvevőszék 

önmérsékletet tanúsított, és költségvetési tervezetében belső hatékonysági tartalékokat 

talált; 

VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

115. visszaállítja a költségvetési tervezetbe a 2011-es és 2012-es fizetéskiigazítás azon 

összegét, amely a 2014-es költségvetésre hatást gyakorol, és amelyet a Tanács az 

olvasata során törölt, figyelemmel különösen a Bíróság e kérdésben küszöbön álló 

ítéletére; 

116. üdvözli a Parlament és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság között az 

együttműködési megállapodásról folyó tárgyalásokat, és ösztönzi annak sikeres 

lezárását; a fizetési előirányzatok egy részét a Parlamenttel való együttműködési 

megállapodás aláírásáig és legfeljebb 48 fő esetleges fokozatos áthelyezéséig 

tartalékba helyezi, a létszámtervben annak jelölésével, hogy a személyzet áthelyezését 

követő évben ezek az álláshelyek törlésre kerülnek, amennyiben létrejön a végső 

megállapodás; 

VII. szakasz – Régiók Bizottsága 

117. visszaállítja a költségvetési tervezetbe a 2011-es és 2012-es fizetéskiigazítás azon 

összegét, amely a 2014-es költségvetésre hatást gyakorol, és amelyet a Tanács az 

olvasata során törölt, figyelemmel különösen a Bíróság e kérdésben küszöbön álló 

ítéletére; 

118. üdvözli a Parlament és a Régiók Bizottsága között az együttműködési megállapodásról 

folyó tárgyalásokat, és ösztönzi annak sikeres lezárását; a fizetési előirányzatok egy 

részét az együttműködési megállapodás aláírásáig és legfeljebb 32 fő esetleges 

fokozatos áthelyezéséig tartalékba helyezi, a létszámtervben annak jelölésével, hogy a 

személyzet áthelyezését követő évben ezek az álláshelyek törlésre kerülnek, 

amennyiben létrejön a végső megállapodás; 

119. visszaállítja a költségvetési tervezetbe a bizottság tagjainak utazási költségeit érintő 

költségvetési tételeket annak biztosítása érdekében, hogy a politikai tevékenységek 

szintje ne csökkenjen; 

120. tudomásul veszi, hogy az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) 

képviselőcsoport új képviselőcsoportot alakított a Régiók Bizottságában; emlékeztet 

arra, hogy minden képviselőcsoport számára adminisztratív támogatást kell biztosítani 

méretüktől függően, elősegítendő a bizottság politikai tevékenységeiben való 



részvételüket; 

VIII. szakasz – Európai ombudsman 

121. visszaállítja a költségvetési tervezetbe a 2011-es és 2012-es fizetéskiigazítás azon 

összegét, amely a 2014-es költségvetésre hatást gyakorol, és amelyet a Tanács az 

olvasata során törölt, figyelemmel különösen a Bíróság e kérdésben küszöbön álló 

ítéletére; 

122. elismeri az európai ombudsman indokolt megközelítését, amelynek megfelelően a 

személyzet 5 %-os leépítését öt év alatt, saját ütemében hajtja végre, figyelemmel az 

intézmény viszonylag kis méretére;  

IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos 

123. visszaállítja a költségvetési tervezetbe a 2011-es és 2012-es fizetéskiigazítás azon 

összegét, amely a 2014-es költségvetésre hatást gyakorol, és amelyet a Tanács az 

olvasata során törölt, figyelemmel különösen a Bíróság e kérdésben küszöbön álló 

ítéletére; 

124. elismeri az európai adatvédelmi biztos indokolt megközelítését, amelynek megfelelően 

a személyzet 5 %-os leépítését öt év alatt, saját ütemében hajtja végre, figyelemmel e 

szerv viszonylag kis méretére;  

X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat 

125. visszaállítja a költségvetési tervezetbe a 2011-es és 2012-es fizetéskiigazítás azon 

összegét, amely a 2014-es költségvetésre hatást gyakorol, és amelyet a Tanács az 

olvasata során törölt, figyelemmel különösen a Bíróság e kérdésben küszöbön álló 

ítéletére; 

126. a központban 5,3 %-ra igazítja ki az átalányalapú csökkentés mértékét (visszaállítva 

mintegy 0,4 millió euró összegű előirányzatot), a delegációknál pedig 2,7 %-ra 

(0,5 millió euró), annak érdekében, hogy tükrözze az operatív igények kielégítését 

szolgáló munkaerő-felvétel előrehaladását; 

127. megerősíti a biztonságot szolgáló előirányzatokat, a biztonságos számítástechnikai 

rendszerek és hálózatok tekintetében 5,4 millió euróval, a szerződéses alkalmazottak 

tekintetében pedig 0,6 millió euróval; 

128. elismeri, hogy az EKSZ igyekszik követni a Parlament Külügyi Bizottságának azt a 

kérését, hogy építse be az EKSZ költségvetésébe és intézményi struktúrájába az 

Európai Unió különleges képviselőit és személyzetüket; megállapítja, hogy az emberi 

és pénzügyi erőforrások Bizottságtól az EKSZ költségvetésébe való 

átcsoportosításának lehetővé tétele érdekében kompromisszumos megoldást kell találni 

a Bizottsággal és a Tanáccsal, majd megfelelő jogalapot kell elfogadni; javasolja az 

EKSZ költségvetésének és létszámtervének megerősítését; 

o 

o   o 



129. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a tagállamok parlamentjeinek. 



I. MELLÉKLET 

EGYÜTTES NYILATKOZAT 

A költségvetési eljárás dátumai és az egyeztetőbizottság működésére vonatkozó feltételek 

2014-ben 

A. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2014. évi költségvetési eljárás 

tekintetében az alábbi fontos időpontokban állapodnak meg: 

1. A Tanács arra törekszik, hogy 2013. szeptember 11-ig elfogadja az álláspontját és 

továbbítsa az Európai Parlamentnek annak érdekében, hogy megkönnyítse az Európai 

Parlamenttel időben kialakítandó megállapodást. 

2. Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága legkésőbb a 41. hét végéig (október 

elejéig) szavaz a tanácsi álláspont módosításairól. 

3. Az európai parlamenti olvasat előtt, 2013.  október 16-án délután háromoldalú 

egyeztető ülésre kerül sor. 

4. Az Európai Parlament plenáris ülése a 43. héten szavaz olvasatáról. 

5. Az egyeztetési időszak 2013. október 24-én veszi kezdetét; az EUMSZ 314. cikke (4) 

bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően egyeztetésre 2013. 

november 13-ig van lehetőség. 

6. Az egyeztetőbizottság 2013. november 4-én délután tartandó ülésének az Európai 

Parlament, 2013. november 11-i ülésének pedig a Tanács ad helyet; az 

egyeztetőbizottság üléseit háromoldalú egyeztető üléseken készítik majd elő. Egy 

háromoldalú egyeztető ülésre 2013. november 7-én délelőtt kerül sor. A 21 napos 

egyeztetési időszak alatt további háromoldalú egyeztető ülések hívhatók össze. 

B. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodnak továbbá az 

egyeztetőbizottság működésének a mellékletben meghatározott szabályairól is, 

amelyek az új intézményközi megállapodás hatálybalépéséig lesznek irányadóak. 



II. MELLÉKLET 

Az egyeztetőbizottság működésére vonatkozó feltételek 2014-ben 

1. Amennyiben az Európai Parlament a Tanács álláspontjára vonatkozóan plenáris ülés 

keretében módosításokat szavaz meg, a Tanács elnöke ugyanazon plenáris ülés 

alkalmával tudomásul veszi a két intézmény álláspontja közötti eltéréseket, és 

beleegyezését adja ahhoz, hogy az Európai Parlament elnöke haladéktalanul összehívja 

az egyeztetőbizottságot. A plenáris ülésen való határozathozatal napján kiküldésre 

kerül az egyeztetőbizottságot összehívó levél, és az egyeztetési időszak másnap 

kezdetét veszi. A 21 napos egyeztetési időszak az időtartamokra, időpontokra és 

határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 1182/71/EGK, Euratom 

rendelet alapján kerül megállapításra. 

2. Amennyiben a Tanács nem ért egyet az Európai Parlament által megszavazott 

valamennyi módosítással, álláspontját az együttes nyilatkozat A.6. pontjában 

előirányzott első egyeztetőbizottsági ülés tervezett időpontja előtt levélben megerősíti. 

Ebben az esetben az egyeztetőbizottság az alábbi pontokban megállapított feltételek 

szerint jár el. 

3. Az egyeztetőbizottság számára rendelkezésre bocsátanak egy kiindulópontként 

szolgáló dokumentumcsomagot, amely összeveti egymással a költségvetési eljárás 

különböző lépéseit1. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza a költségvetési sorok 

szerinti számadatokat2, a pénzügyi keret fejezeteinek összegeit, illetve azt az 

összehasonlító dokumentumot, amelyben a technikailag nyitottnak tekintett 

valamennyi költségvetési sorra vonatkozó számadatok és költségvetési megjegyzések 

szerepelnek, a módosításokkal együtt, költségvetési soronként lebontva. Ezeket a 

dokumentumokat költségvetési nómenklatúrák szerint osztályozzák. 

Az egyeztetőbizottságnak szóló dokumentumcsomaghoz más dokumentumokat is 

mellékelnek3. 

4. Annak érdekében, hogy az egyeztetési időszak végére sikerüljön megállapodást elérni, 

a háromoldalú egyeztetések során a felek:  

                                                 
1 Ezek a következők: a 2013. évi költségvetés (beleértve az elfogadott költségvetés-

módosításokat); az eredeti költségvetési tervezet; a költségvetési tervezetről szóló tanácsi 

állásfoglalás; a tanácsi álláspontra vonatkozó európai parlamenti módosítások és a 

Bizottság által benyújtott módosító indítványok. Az összehasonlítás érdekében az eredeti 

költségvetési tervezet csak azokat a módosító indítványokat tartalmazza majd, amelyeket 

mind a tanácsi, mind az európai parlamenti olvasat során figyelembe vettek. 
2 A kiindulópontként szolgáló dokumentumcsomagban ki lesznek emelve a technikailag 

lezártnak tekintett költségvetési sorok. A lezártnak tekintett költségvetési sor olyan sor, 

amelyet illetően az Európai Parlament és a Tanács egyetért, és amelynek vonatkozásában 

nem nyújtottak be módosító indítványt; ez azonban nem befolyásolja az 

egyeztetőbizottság végleges határozatát. 
3 Ilyen dokumentumok például az alábbiak: a tanácsi álláspont és a parlamenti módosítások 

végrehajthatóságáról szóló bizottsági levél; a mezőgazdaságra (vagy esetleg más 

területekre) vonatkozó módosító indítvány; esetleg a Bizottság által kidolgozott őszi 

költségvetési előrejelzési értesítés; valamint a tanácsi álláspontra és az európai parlamenti 

módosításokra vonatkozóan esetlegesen más intézményektől érkező levelek. 



– meghatározzák, hogy a megvitatandó költségvetési kérdésekre vonatkozóan 

folytatott tárgyalások mire terjedjenek ki; 

– megvitatják az előző francia bekezdés alapján azonosított nyitott kérdéseket 

azzal a céllal, hogy olyan megállapodás szülessen, amelyet az egyeztetőbizottság 

el fog fogadni; 

– többek között a többéves pénzügyi keret fejezetei mentén tematikus kérdéseket is 

megvitatnak, esetlegesen munkadokumentum(ok) vagy nem hivatalos 

dokumentum(ok) alapján. 

A felek lehetőség szerint minden egyes háromoldalú egyeztető ülés során vagy 

közvetlenül utána – a következő ülés napirendjének megállapításával egyidejűleg – 

közösen kidolgozzák a következtetések vázlatát. E következtetéseket az ülésnek helyet 

adó intézmény rögzíti. 

5. Az egyeztetőbizottság ülésein lehetséges jóváhagyás céljából rendelkezésre kell állnia 

mind a háromoldalú egyeztető ülés(ek) ideiglenes következtetéseinek, mind pedig egy 

olyan dokumentumnak, amely tartalmazza azokat a költségvetési sorokat, amelyekről a 

háromoldalú egyeztető ülés(ek) alkalmával előzetesen megállapodtak. 

6. A Bizottság minden szükséges kezdeményezést megtesz az Európai Parlament és a 

Tanács álláspontjának közelítése érdekében. Ebben a vonatkozásban a Tanács és az 

Európai Parlament teljesen azonos elbánásban és tájékoztatásban részesül. 

7. Az EUMSZ 314. cikkének (5) bekezdésében előírt közös szövegtervezetet az Európai 

Parlament és a Tanács titkársága állítja össze, a Bizottság segítségével. Ez egy, az 

Európai Parlament és a Tanács elnökéhez címzett, az egyeztetőbizottságon belüli 

megállapodás dátumát feltüntető fedőlapból és az alábbiakat tartalmazó mellékletekből 

áll: 

–  minden költségvetési tételt illetően a költségvetési sor szerinti számadatok1 és a 

pénzügyi keret fejezeteinek összesített számadatai; 

–  a számadatokat és a költségvetési tervezetre2 vagy a tanácsi álláspontra 

vonatkozóan elfogadott módosítások végleges szövegét feltüntető, egységes 

szerkezetbe foglalt dokumentum. 

Az egyeztetőbizottság esetlegesen együttes nyilatkozatokat is jóváhagyhat a 2014-es 

költségvetéshez. 

8. A közös szövegtervezetet (az Európai Parlament szervezeti egységei) lefordítják 

valamennyi hivatalos nyelvre, és a 6. pontban említett közös szövegtervezetre 

vonatkozóan elért megállapodás időpontját követő 14 napon belül jóváhagyás céljából 

továbbítják azt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

                                                 
1 A költségvetési tervezet vagy a tanácsi álláspont tekintetében nem módosított sorok ki 

lesznek emelve. 
2 Beleértve azokat a módosító indítványokat is, amelyeket mind a tanácsi, mind az európai 

parlamenti olvasat során figyelembe vettek. 



A közös szöveg elfogadását követően elvégzik a költségvetés jogász-nyelvészi 

véglegesítését, a közös szöveg mellékleteinek az egyeztető eljárás során nem módosult 

tételekkel való egyesítésével. 

9. Az adott háromoldalú egyeztető ülésnek, illetve az adott egyeztetőbizottsági ülésnek 

helyet adó intézmény biztosítja a tolmácsolást, az egyeztetőbizottsági ülésen 

valamennyi nyelvre történő, a háromoldalú egyeztető ülésen pedig igény szerinti 

tolmácsolás révén. 

Az ülésnek helyet adó intézmény biztosítja a munkadokumentumok sokszorosítását és 

kiosztását. 

A három intézmény szervezeti egységei együttműködnek a tárgyalások eredményeinek 

rögzítése során annak érdekében, hogy véglegesítsék a közös szövegtervezetet. 

10. Az egyeztetőbizottság munkájának kiegészítése céljából az intézmények a lojális 

együttműködés szellemében fognak eljárni, határidőben megosztják a vonatkozó 

információkat és dokumentumokat hivatalos és nem hivatalos szinten egyaránt, és 

tárgyalóik proaktív szerepvállalásával rendszeres kapcsolattartást folytatnak minden 

szinten a teljes költségvetési eljárás alatt. 


