
AM\618963HU.doc PE 374.413v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

12.6.2006 PE 374.413v01-00

MÓDOSÍTÁS: 3-6

Véleménytervezet (PE 374.245v01-00)
Gerardo Galeote
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszere

Határozatra irányuló javaslat (COM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 3
(1) preambulumbekezdés

(1) Az Európai Tanács 2005. december 15–
16-i brüsszeli ülésén többek között úgy 
döntött, hogy a saját forrásokról szóló 
megállapodásokat a méltányosság általános 
céljának figyelembe vételével kell megkötni. 
E megállapodásoknak ezért biztosítaniuk 
kell, hogy az Európai Tanács 1984-es 
fontainebleau-i következtetéseivel 
összhangban egy tagállamra se nehezedjen a 
viszonylagos gazdagságához képest túlzott 
költségvetési teher. Ezért helyénvaló 
bizonyos tagállamokkal kapcsolatban 
rendelkezéseket hozni.

(1) Az Európai Tanács 2005. december 15–
16-i brüsszeli ülésén többek között úgy 
döntött, hogy a saját forrásokról szóló 
megállapodásokat a méltányosság általános 
céljának figyelembe vételével kell megkötni. 
E megállapodásoknak ezért biztosítaniuk 
kell, hogy az Európai Tanács 1984-es 
fontainebleau-i következtetéseivel 
összhangban egy tagállamra se nehezedjen a 
viszonylagos gazdagságához képest túlzott 
költségvetési teher. Az Európai Tanács 
2005. december 15-16-i ülésén azt a 
következtetést vonta le, hogy az egyes 
tagállamokra vonatkozó, a költségvetés 
kiadási oldalával kapcsolatos számos 
különleges szabály, valamint az Egyesült 
Királyság visszatérítése mellett Ausztriának, 
Németországnak, Hollandiának és 
Svédországnak profitálnia kell a 



PE 374.413v01-00 2/4 AM\618963HU.doc

HU

csökkentett HÉA-tételekből a 2007-2013 
közötti időszakban, és hogy Hollandiának 
és Svédországnak profitálnia kell az 
ugyanazen időszakban teljesített GNI 
alapú éves hozzájárulásuk bruttó 
csökkentéseiből. Ez az a keret egyelőre, 
amelyben bizonyos tagállamokkal 
kapcsolatban rendelkezéseket vezetnek be, 
mégpedig csak addig, amíg a saját források 
igazságosabb és átláthatóbb új rendszeréről 
megállapodás született a 2008/2009-es 
felülvizsgálati folyamatban.

Or. en

Indokolás

Szükséges átláthatóbbá tenni a határozat elején, hogy mely tagállamokra vonatkoznak 
kivételek, mit jelentenek ezek a kivételek, és hogy különös rendelkezések vannak a költségvetés 
kiadási oldalán is. A (8) preambulumbekezdést ezért építették bele az (1) 
preambulumbekezdésbe. Emellett krisálytisztának kell lennie, hogy az Európai Parlament ezt 
csak addig tudja elfogadni, amíg új rendszerről állapodnak meg a 2008/2009-es felülvizsgálat 
során .

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 4
(11) preambulumbekezdés

(11) Az Európai Tanács 2005. december 15–
16-án felkérte a Bizottságot, hogy végezze el 
az uniós kiadások és bevételek minden 
szempontot figyelembe vevő, teljes és széles 
körű felülvizsgálatát és erről 2008–2009 
folyamán tegyen jelentést. E teljes 
felülvizsgálat keretében a Bizottságnak ezért 
el kell végeznie a saját források 
rendszerének általános felülvizsgálatát, 
amelyhez adott esetben megfelelő 
javaslatokat kell csatolnia.

(11) Az Európai Tanács 2005. december 15–
16-án felkérte a Bizottságot, hogy végezze el 
az uniós kiadások és bevételek minden 
szempontot figyelembe vevő, teljes és széles 
körű felülvizsgálatát és erről 2008–2009 
folyamán tegyen jelentést. E teljes 
felülvizsgálat keretében a Bizottságnak ezért 
el kell végeznie a saját források 
rendszerének általános felülvizsgálatát, 
amelyhez megfelelő javaslatokat kell 
csatolnia, a költségvetési fegyelmről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás mellékletét 
képező, a pénzügyi keret felülvizsgálatáról 
szóló nyilatkozatban megállapított feltételek 
alapján.
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Or. en

Indokolás

Figyelmet kell szentelni az Európai Parlament intézményközi megállapodásról szóló 
állásfoglalása (6) és (8) bekezdésének. A  Parlament azt várja, hogy a Bizottság konkrét, 
változásokra irányuló javaslatiot nyújtson be a saját forrásokról szóló határozatban. 
Következésképpen törölték az „adott esetben” kifejezést. A Parlament valamennyi szakaszban 
részt vesz a felülvizsgálatban. A bevételek és a kiadások egyaránt reformra szorulnak, 
Parlament kész ennek megvitatására.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 5
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) Ezen 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodásról szóló állásfoglalásában1

az Európai Parlament kimondta, hogy egy 
ilyen felülvizsgálat céljának az kell lennie, 
hogy megállapodás szülessen egy új, átfogó 
pénzügyi rendszerről, amely igazságos, 
lendületes, progresszív és átlátható, és 
amely ellátja az Uniót azzal a képességgel, 
hogy törekvéseit a tagállamok befizetései 
helyett saját forrásaihoz igazítsa, és 
rámutaott, hogy különösen a saját források 
rendszerét, valamint a kiadási oldalt kell 
megreformálni sürgősen ahhoz, hogy el 
lehessen kerülni, hogy a következő 
pénzügyi keret kapcsán megismétlődjön a 
már ismert fájdalmas nemzeti alkudozás.
__________________________
1 E napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0210.

Or. en

Indokolás

Figyelmet kell szentelni az Európai Parlament intézményközi megállapodásról szóló 
állásfoglalásának (6) és (8) bekezdésének. A  Parlament azt várja, hogy a Bizottság konkrét, 
változásokra irányuló javaslatiot nyújtson be a saját forrásokról szóló határozatban. 
Következésképpen törölték az „adott esetben” kifejezést. A Parlament valamennyi szakaszban 
részt vesz a felülvizsgálatban. A bevételek és a kiadások egyaránt reformra szorulnak, 
Parlament kész ennek megvitatására.

.
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 6
(11b) preambulumbekezdés (új)

(11b) A Bizottság éves poltikai stratégiai 
jelentéséről (ASP) szóló, 2006. május 18-i 
állásfoglalásában1 az Európai Parlament 
hangsúlyozta, hogy csak  a bevételek és a 
kiadások átfogó átértékelése, azaz a reális 
saját források rendszerének, iletve a 
mezőgazdaságban a közvetlen kifizetések 
társfinanszírozásának bevezetése, a 
poltikában a vidékfejlesztés irányába 
történő elmozdulás teszi az Európai Uniót 
képessé arra, hogy „felrázza a renszert” 
annak érdekében, hogy megfeleljen  
gyorsan változó világunk kihívásainak.
__________________________
1 E napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0221.

Or. en

Indokolás

Figyelmet kell szentelni az Európai Parlament intézményközi megállapodásról szóló 
állásfoglalásának (6) és (8) bekezdésének. A  Parlament azt várja, hogy a Bizottság konkrét, 
változásokra irányuló javaslatiot nyújtson be a saját forrásokról szóló határozatban. 
Következésképpen törölték az „adott esetben” kifejezést. A Parlament valamennyi szakaszban 
részt vesz a felülvizsgálatban. A bevételek és a kiadások egyaránt reformra szorulnak, 
Parlament kész ennek megvitatására.


