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6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és 

kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó 

aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően 

(saját források és pénzbírságok)   

Az Európai Parlament 2017. november 30-i állásfoglalása az Európai Unió 2017-es 

pénzügyi évre vonatkozó, 6/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló 

tanácsi álláspontról: a kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a 

kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának 

megfelelően (saját források és pénzbírságok) (14275/2017 – C8-0417/2017 – 

2017/2217(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére, 

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, 

– 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 rendeletre1 és 

különösen annak 41. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, 

amelyet 2016. december 1-jén fogadtak el véglegesen2, 

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

december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre3, 

– 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 

megállapodásra4, 

                                                 
1  HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
2  HL L 51., 2017.2.28. 
3  HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 
4  HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 



 

 

– tekintettel a Bizottság által 2017. október 9-én elfogadott, 6/2017. számú költségvetés-

módosítási tervezetre (COM(2017)0597), 

– tekintettel a Tanács által 2017. november 27-én elfogadott és a Parlamenthez ugyanazon 

a napon továbbított, a 6/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló 

álláspontra (14275/2017 – C8-0417/2017), 

– tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0379/2017), 

A. mivel a 6/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a költségvetés kiadási és 

bevételi oldalának aktualizálása a legutóbbi fejlemények figyelembevétele céljából; 

B. mivel a 6/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet a kiadási oldalon 7 719,7 millió 

euróval csökkenti a kifizetési előirányzatok szintjét, elsősorban az 1b. alfejezetben 

(Gazdasági, társadalmi és területi kohézió), valamint kisebb mértékben a 2. 

(Fenntartható növekedés: természeti erőforrások), a 3. (Biztonság és uniós polgárság) és 

a 4. (Globális Európa) fejezetben, illetve az Európai Unió Szolidaritási Alapjában, 

ezáltal megfelelően csökkentve a nemzeti hozzájárulásokat; 

C. mivel a 6/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet 15,33 millió euróval csökkenti 

a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét a 2. fejezetben, valamint 46 millió eurónyi 

kötelezettségvállalási előirányzatot szabadít fel az Európai Unió Szolidaritási 

Alapjában; 

D. mivel a bevételi oldalt illetően a 6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet 

tartalmazza a tradicionális saját forrásokra (vagyis a vámokra és a cukorilletékre), 

valamint a hozzáadottérték-adón (héa) és a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló 

forrásokra vonatkozó előrejelzés felülvizsgálatát, valamint a 2013. és 2016. évi brit 

korrekciók elszámolását és azok finanszírozását is; 

E. mivel a 6/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet összesen 3 209,7 millió EUR 

összegű pénzbírsággal számol, ami véglegessé vált és meghaladja a 2017. évi 

költségvetés tekintetében eredetileg tervezett szintet, továbbá a két szint közötti 

különbséget (összesen 2 209,7 millió EUR összeget) az uniós költségvetésbe fizetendő 

tagállami hozzájárulásokból származó saját források csökkentésére fordítja; 

F. mivel a 6/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2/2017. számú költségvetés-

módosítás fényében már megerősített 6 405 millió EUR összegű visszaáramláson felül 

további 9 829,6 millió EUR-t juttat vissza a tagállami költségvetések számára;  

1. súlyos aggodalmának ad hangot a 7 719,7 millió EUR többletkifizetés miatt; különösen 

megdöbbentőnek tartja az európai strukturális és beruházási alapok helyzetét az 1b. 

alfejezetben, amelynek kapcsán a tagállamok júliusban 5,9 milliárd euróval 

csökkentették a kifizetési igényekkel kapcsolatos előrejelzéseiket a programok 

végrehajtása terén jelentkező folyamatos késedelmek miatt, ezáltal megfosztva az uniós 

támogatástól számos potenciális projektet és kedvezményezettet; sajnálatosnak tartja 

továbbá, hogy a tagállamok nem tudták a várt ritmusban elindítani a Menekültügyi és 

Integrációs Alaphoz (AMIF) és a Belső Biztonsági Alaphoz (ISF) kapcsolódó nemzeti 

programjaikat és megfelelően végrehajtani a menekültek áthelyezésére szolgáló 

rendszereket, ami 287,6 millió EUR csökkentést eredményezett a 3. fejezetben; 



 

 

2. tudomásul veszi a Bizottság elemzését az 1b. alfejezet tekintetében tapasztalható 

alulteljesítés okairól, például a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó keret 

kimerítésére való összpontosításról, a jogalapok kései elfogadásáról, a nemzeti 

hatóságok lassú kijelöléséről, az új jogi keret által bevezetett változásokról, valamint az 

N+3 kötelezettségvállalás-visszavonási szabály miatt csökkenő ösztönzőkről; 

aggasztónak tartja, hogy a Bizottság legutóbbi kifizetési előrejelzései szerint az 

alulteljesítés várhatóan a következő évekre is jellemző lesz, és ennek következtében 

további 31 milliárd eurónyi kifizetés fog áthúzódni a következő többéves pénzügyi 

keretbe; tudomásul veszi, hogy nem mindegyik tagállam küzd ugyanolyan 

nehézségekkel a végrehajtás terén; sürgeti elsősorban azokat a tagállamokat, amelyekre 

igen magas szintű alulteljesítés jellemző, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket 

annak érdekében, hogy megfelelően végre tudják hajtani a közösen elfogadott uniós 

programokat a Bizottság segítségével; 

3. sajnálatosnak tartja az uniós források kifizetése terén a csatlakozás előtt álló 

országokban és a szomszédos országokban jellemző késéseket, amelyek következtében 

jelentősen (702,2 millió euróval) csökkennek a kifizetések, éppen egy olyan időszakban, 

amikor azokra a legnagyobb szükség lenne; elismeri, hogy az Uniónak olykor 

kiszámíthatatlan környezetben kell működnie; felkéri a Bizottságot, hogy tegye meg a 

szükséges intézkedéseket az ilyen késések megelőzése céljából, többek között a 

politikai párbeszéd és a technikai segítségnyújtás fokozásával; 

4. elégedetten nyugtázza ugyanakkor, hogy az 1a. alfejezet (Versenyképesség a 

növekedésért és foglalkoztatásért) uniós programjainak végrehajtása általában 

megfelelő, ahogyan arról ez a költségvetés-módosítási tervezet és a nemrég elfogadott 

globális átcsoportosítás is tanúskodik, amelyben az 1a. alfejezet elnyeli a többi alfejezet 

kifizetéseinek alulteljesítéséből eredő források jelentős részét; hangsúlyozza, hogy ez 

bizonyítja, hogy a Tanács téved, amikor újra és újra csökkenti ennek az alfejezetnek az 

előirányzatait a felvevőképesség hiányára hivatkozva; 

5. ismét sajnálatosnak tartja, hogy az uniós programok alulteljesítéséből és az uniós 

versenypolitika keretében kiszabott pénzbírságokból származó összegeket a tagállamok 

GNI-alapú hozzájárulásainak csökkentésére használják fel az uniós prioritások 

finanszírozása helyett; hangsúlyozza, hogy a 6/2017. számú költségvetés-módosítási 

tervezet 9 829,6 millió eurónyi GNI-alapú hozzájárulást juttat vissza a tagállamoknak a 

2/2017. számú költségvetés-módosításban már jóváhagyott 6 405 millió eurós 

visszaáramláson felül; felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetési hatóság két ága 

között a 2018-as uniós költségvetés kiadásai tekintetében a parlamenti olvasat után és az 

egyeztetési időszak kezdetén tapasztalt nézeteltérés mindössze 3 619,8 millió eurónyi 

kötelezettségvállalási előirányzatot és 2 182,4 millió eurónyi kifizetési előirányzatot 

érint; 

6. jóváhagyja a 6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot; 

7. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 6/2017. számú költségvetés-módosítást 

véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

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

Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.  



 

 

 


