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A rendkívüli tartalék igénybevétele  

Az Európai Parlament 2017. április 5-i állásfoglalása a rendkívüli tartalék 

igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról szóló európai parlamenti 

és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 

2016/2233(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 

javaslatára (COM(2016)0607 – C8-0387/2016), 

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

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

6. és 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 a Tanács 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 

félidős felülvizsgálatáról szóló, 2017. március 7-i elvi megállapodására3, 

– tekintettel a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló, 2014. december 17-i (EU) 

2015/435 európai parlamenti és tanácsi határozatról szóló javaslatra4, 

– tekintettel a rendkívüli tartalék 2014. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti 

és tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2014. december 17-i 

állásfoglalására5, 

– tekintettel „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 

választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a 

                                                 
1  HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 
2  HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
3  7030/2017 és 7031/2017 COR1. 
4  HL L 72., 2015.3.17., 4. o. 
5  HL C 294., 2016.8.12., 65. o. 

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7030-2017-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7031-2017-COR-1


 

 

Bizottság javaslatát megelőzően” című, 2016. július 6-i állásfoglalására1 és a 2014–

2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról 

szóló, 2016. október 26-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0104/2017), 

A. mivel 2014-ben az Európai Parlament és a Tanács 3 168 233 715 EUR összegű 

kifizetési előirányzat formájában mozgósította a rendkívüli tartalékot; mivel a 

rendkívüli tartalék igénybevétele magában foglalt 350 millió EUR összeget a 

speciális eszközök céljára történő kifizetések kezeléséről szóló megállapodás 

létrejöttéig;  

B. mivel a határozat értelmében 2 818 233 715 EUR összeg ellentételezésére kerül sor a 

2018–2020-as időszakra, valamint a Bizottság felkérést kapott, hogy kellő időben 

terjesszen elő javaslatot a fennmaradó 350 millió EUR összegre vonatkozóan; 

C. mivel a többéves pénzügyi keret félidős értékelése/felülvizsgálata keretében 

benyújtott középtávú kifizetési előrejelzés szerint a 2018–2020-as időszakban 

várhatóan nehezen lesznek tarthatók az éves kifizetési felső határok; 

D. mivel a 2017-re vonatkozó költségvetésben a kifizetési felső határ alatti, 9,8 milliárd 

EUR összegű mozgástér lehetővé teszi a 2014-ben igénybe vett teljes összeg 

ellentételezését; 

1. üdvözli a Bizottságnak a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata részeként 

tett javaslatát; 

2. úgy véli, hogy a 2014-ben igénybe vett teljes 2 818 233 715 EUR összegnek a 2017-

es költségvetés kifizetési felső határból történő ellentételezése nagyobb 

rugalmasságot biztosít majd a többéves pénzügyi keret második felére, és elő fogja 

segíteni egy újabb kifizetési válság elkerülését;  

3. hangsúlyozza, hogy a fennmaradó 350 millió EUR összeg ellentételezésből való 

kizárása megerősíti a Parlament régóta fenntartott azon álláspontját, hogy a speciális 

eszközökre vonatkozó kifizetési előirányzatokat a többéves pénzügyi keret felső 

határain túlmenően kell bevezetni a költségvetésbe; 

4.  üdvözli a Tanács által a mellékelt határozathoz adott elvi megállapodást, amely 

összhangban áll a Parlament értelmezésével; 

5. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

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

gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

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

Tanácsnak és a Bizottságnak. 

                                                 
1  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0309. 
2  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0412. 



 

 

MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról 

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

2017/1331határozattal.) 


