
 

 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

ELFOGADOTT SZÖVEGEK 
 

P8_TA(2016)0472 

A rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevétele  

Az Európai Parlament 2016. december 1-jei állásfoglalása a rendkívüli tartalék 2017. évi 

igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016), 

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 

december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre1 és különösen annak 13. 

cikkére, 

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 

megállapodásra2 és különösen annak 14. pontjára, 

– tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló, az 1/2017. sz. módosító 

indítvánnyal (COM(2016)0679) módosított  általános költségvetési tervezetére, amelyet 

a Bizottság 2016. július 18-án fogadott el (COM(2016)0300), 

– tekintettel a Tanács által 2016. szeptember 12-én elfogadott és a Parlamentnek 2016. 

szeptember 14-én megküldött, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 

általános költségvetésének tervezetéről szóló álláspontra (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– tekintettel a 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló, 

2016. október 26-i álláspontjára3, 

– tekintettel az egyeztetőbizottság által 2016. november 17-én jóváhagyott közös 

szövegtervezetre (14635/2016 – C8-0470/2016), 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és 

Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0346/2016), 

                                                 
1  HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 
2  HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
3  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0411. 



 

 

A. mivel a Bizottság a további és előre nem látott kötelezettségvállalási igények összes 

finanszírozási lehetőségének megvizsgálását követően az általa készített költségvetési 

tervezetben javasolta a rendkívüli tartalék 1164,4 millió EUR összegű igénybevételét, 

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 3. 

fejezetének kiadásaihoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatoknak a folyó 

árakon 2 578 millió eurós kifizetési felső határ feletti kiegészítése céljából; 

B. mivel 2017-ben valószínűleg fel fognak merülni további finanszírozási szükségletek a 

belső biztonsági válságokkal és a jelenlegi humanitárius, migrációs és menekültügyi 

kihívásokkal kapcsolatban; elismeri, hogy ezek a szükségletek jelentősen 

meghaladhatják a 3. fejezet alatt rendelkezésre álló forrásokat; emlékeztet arra, hogy a 

3. fejezet felső határa alatt nem áll rendelkezésre további tartalék; ennélfogva 

felvilágosítást kér a Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy lehet-e és hogyan lehetséges 

további forrásokat igénybe venni a rendkívüli tartalékból, ha 2017 folyamán a 3. fejezet 

vonatkozásában esetleg további finanszírozási igények merülnek fel; 

C. mivel a Bizottság az 1/2017 sz. módosító indítvány keretében felülvizsgálta a rendkívüli 

tartalék fent nevezett igénybevételére vonatkozó javaslatát annak érdekében, hogy az 

kiterjedjen a 4. fejezet alá tartozó kiadásokra is; 

D. mivel a 2016. évi költségvetés tárgyában összehívott egyeztetőbizottság egyetértett  a 

rendkívüli tartaléknak a 3. és 4. fejezet céljaira történő 1 906,2 millió EUR összegű 

igénybevételével, valamint a 2. fejezet (Fenntartható növekedés: természeti 

erőforrások) alatt rendelkezésre álló mozgástérből 2016-ban 575,0 millió EUR összeg 

ellentételezésként történő igénybevételével, valamint az 5. fejezet (Igazgatás) alatt 

rendelkezésre álló mozgástérből 2017-ben 507,3 millió EUR, 2018-ban 570,0 millió 

EUR, 2019-ben pedig 253,9 millió EUR ellentételezésként történő igénybevételével; 

1. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

2. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint 

gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak 

és a Bizottságnak. 



 

 

MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

a rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételéről 

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 

2017/344 határozattal.) 


