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1. A Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, a 2007-2013 közötti időszakra szóló 
pénzügyi tervről szóló második bizottsági közlemény1 megfogalmazza a február 10-i Közös 
jövőnk építése: a kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési 
eszközei című korábbi közleményben2 meghatározott politikai célok lényegét. 

2. A második közlemény két részből áll: 

- az első részben a Bizottság kiemeli a Szerződésben és az Alkotmányban meghatározott 
politikai célok elérése érdekében tett európai fellépés okait, szükségleteit és hozzáadott 
értékét; 

- a második részben a Bizottság ismerteti az új pénzügyi terv által finanszírozandó, a 
politikai célok megvalósítását célzó programokat. Valamennyi címsorhoz elkészítették a 
2006 után induló összes új program áttekintését; 

3. A 2. számú munkadokumentumhoz az előadó csatolt egy táblázatot a Bizottság által az egyes 
címsorok alatt javasolt új programok és a jelenlegi pénzügyi terv alá tartozó költségvetési 
nómenklatúra közötti megfelelésekről. 

4. A 3. számú munkadokumentumban az előadó a számok első elemzését készíti el a Bizottság 
által, a különböző címsorok alá tartozó nagyobb kiadáskategóriák számára a 2007-2013 
közötti időszakra előirányzott növekedések (vagy csökkentések) megjelölésével.  

5. Az előadó néhány kulcsfontosságú pontot ki kíván emelni: 

- Ez az első általános elemzés, amely csupán a főbb kiadáskategóriákra korlátozódik és nem 
a programokon alapul, ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy iránymutatásul szolgálhat a 
politikai célkitűzések előrejelzéseinek meghatározásához. 

- A számítás a 2006. évre programozott összeg és a hétéves időszak összkiadásának 
összehasonlításán alapul. A teljes emelkedés/csökkenés mind abszolútértékben, mind 
százalékosan fel van tüntetve. 

- A pénzügyi terv új szerkezete a tevékenységalapú költségvetés-tervezési módszeren alapul, 
amelynek célja a politikák összköltségének meghatározása. A programok végrehajtásához 
szükséges igazgatási kiadásokat ezért a teljes összeg tartalmazza. A jelenlegi programok 
számára meghatározott jelenlegi finanszírozás új szerkezettel való összevetésekor ezen 
elemeket figyelembe kell venni. 

- A kiadások összesítése a jelenlegi árakon (2006-os bázis) és nem változatlan árakon alapul. 

 

                                                 
1 COM(2004) 487 végleges 
2 COM(2004) 101 végleges 
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1. cím – Fenntartható növekedés 

1a. alcím: Versenyképesség a növekedés és foglalkoztatás szempontjából 

Ez az alcím a lisszaboni stratégiához kapcsolódó politikákat tartalmazza. Azon cél megvalósítása 
érdekében, hogy az EU-t dinamikus, tudásalapú, fejlődő gazdasággá alakítsuk, a Bizottság öt 
célkitűzést határoz meg, amelyek alá az ezeket elősegítő politikákat és/vagy célokat 
csoportosítja. Ezek a következők: a versenyképesség elősegítése a teljesen integrált egységes 
piacon; kutatás és technológiai fejlesztés; Európa összekapcsolása az EU-hálózatok által; oktatás 
és képzés, és a szociálpolitikai menetrend. A lisszaboni stratégia közelgő középtávú 
felülvizsgálata azt mutatja, hogy ezen a politikai területen szükséges az iram növelése. A 
kiadások európai szintű növelése a stratégia alapvető fontosságú eleme. 
 
 Kutatás és fejlesztés: a költségvetés növelése (159%) 
 Közlekedés és energia: a költségvetés növelése (309%) 
 Oktatás és képzés: a költségvetés növelése (323%) 
 Szociálpolitika: a költségvetés növelése (115%) 
 a Növekedési és Kiigazítási Alap bevezetése, beleértve az 1b. alcím fel nem használt 

előirányzatainak 1a. alcím alá történő átcsoportosítására irányuló javaslatot 
 

• Kutatás és fejlesztés 

A cél egy európai kutatási térség létrehozása a tudományos és technológiai kiválóságok 
előmozdítása révén annak érdekében, hogy elérjük a „3%”-ot a kutatásba és innovációba való 
befektetés terén. Ez a kiadáskategória javarészt a 7. keretprogramot fogja fedezni. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 total enveloppe

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% average increase
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% increase over 2006

European Research Area

 

 

• Transzeurópai közlekedési és energiahálózatok 

A cél az EU közlekedési, energia- és távközlési hálózatai versenyképességének, biztonságának 
és környezeti szempontból való fenntarthatóságának elősegítése. Ez a kiadáskategória két fő 
eszközt fog tartalmazni: a Marco Polo programot és a Galileót. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 total enveloppe

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% average increase
500 525 525 525 525 500 525 309% increase over 2006

Transport, Energy and Telecom Networks
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• Oktatás és képzés 

Ezen politikák tökéletesítése a jelenlegi programok (Erasmus, Erasmus Mundus, Socrates, 
Leonardo da Vinci) kisebb számú eszközzé való átalakítása révén történik. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 total enveloppe
46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% average increase
300 300 300 300 300 300 300 323% increase over 2006

Education and training 

 

 

• Szociálpolitika 

Ennek a politikának a teljesen integrált piacon a versenyképességet és a vállalkozó szellemet kell 
ösztönöznie, a szociálpolitikai napirend megvalósítását egy egységes, „Progress” nevű program 
révén, amely az e területen folyó jelenlegi fellépések (Eures, szociális biztonsági rendszerek, a 
munkavállalók szabad áramlása stb.) átcsoportosításával. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 total enveloppe

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% average increase
444 259 241 261 235 288 236 115% increase over 2006

Competitiveness and entrepreneurship, implementation of the social policy agenda

 

 

1b. alcím: Kohézió a növekedés és foglalkoztatás szempontjából 

Ez az alcím nagyrészt a jelenlegi strukturális alapokat fedezi, de stratégiaibb jellegű célokra 
összpontosít. Az Unió 25, majd 27 vagy több tagállamra való bővítése mindezidáig példa nélküli 
kihívást jelent az Unió versenyképessége és belső kohéziója számára, a Bizottság javasolja, hogy 
a kohéziós politika által támogatott fellépések korlátozott számú közösségi célkitűzésekbe való 
befektetésekre összpontosuljanak a lisszaboni és a göteborgi stratégiának megfelelően. Az 
elsőbbséget élvező területeket három célkitűzés köré lehetne csoportosítani: konvergencia (az 
összes erőforrás 78%-a); regionális versenyképesség és foglalkoztatás (17%) területi 
együttműködés (4%). A programokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai 
Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap pénzügyi erőforrásaival támogatnák. A 4%-os 
plafonértéket, valamint a berlini felosztási módszer megfelelő változatát kellene alkalmazni. A 
25 tagú EU-t kellene a viszonylagos jólét számítási alapjául használni. Az 1. célkitűzés 
támogatásaira az új szabályozás szerint nem jogosult valamennyi terület (az úgynevezett 
„phasing-in” területek és a statisztikai hatás által érintett térségek) kompenzációban részesül 
majd. A statisztikai hatás által érintett területek részére nyújtott kompenzáció nagyvonalúbb, 
mint a phasing-in területek esetében. 
 
 Konvergencia: a költségvetés növelése (40%); a teljes költségvetésben képviselt arány enyhe 

emelkedése; 
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 Regionális versenyképesség: a költségvetés növelése (6%); a teljes költségvetésben képviselt 
arány enyhe csökkenése; 
 Európai területi együttműködés: »a költségvetés növelése (14%); a teljes költségvetésben 

képviselt arány enyhe csökkenése; 
« 
• A kevésbé fejlett tagállamok és régiók konvergenciájának elősegítése 

Ez az eszköz a jelenlegi ERFA és a Szociális Alap egy részét fedezi. Az 1. célkitűzés és a 
Kohéziós Alap juttatásaira való jogosultság a tervek szerint a jelenlegi szabályokat követi majd. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 total enveloppe

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% average increase
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% increase over 2006

Convergence of less developed Member States and regions

 
 

• A regionális versenyképesség és a foglalkoztatás támogatása és erősítése a kevésbé fejlett 
régiókon kívül 

Ez az eszköz a Kohéziós Alap, az ERFA egy része és a Szociális Alap egy része (Leader) 
támogatásainak megfelelő jelenlegi fellépéseket fedezi. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 total enveloppe

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% average increase
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% increase over 2006

Regional competitiveness and employment

 

 

• Az európai területi együttműködés támogatása 

Ezen eszköz céljának a határokon átnyúló együttműködés támogatásának kell lennie. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 total enveloppe

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% average increase
-184 97 101 61 61 66 68 14% increase over 2006

European territorial co-operation

 

 

2. címsor: A természeti erőforrások megőrzése és kezelése 

Ez a címsor kötelező és nem kötelező kiadásokat tartalmaz, és az alábbi, jelenlegi programokat 
fedezi: 
 

- 1. címsor: Mezőgazdaság: 1a) piaci támogatás és 1b) vidékfejlesztés 
- 2. címsor: strukturális fellépések (IFOP) 



PE 349.839 6/10 DT\545783HU.doc 

HU 

- 3. címsor: Belső politikák : Life program és egyéb környezetvédelmi fellépések 
- 4. címsor: Nemzetközi halászati megállapodások 

 
A 2. címsor beemeli a KAP 2003-ban és 2004-ben bevezetett reformját, különös tekintettel a 
2002. decemberi brüsszeli Európai Tanács által a 2013-ig a piaccal kapcsolatos és a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó mezőgazdasági kiadások számára kiindulópontként rögzített felső 
határra. Javasoljuk, hogy az új pénzügyi időszakban a politikai reform hangsúlya a 
vidékfejlesztésen legyen. A göteborgi következtetések értelmében ezen új politikának a 
környezet védelmére és a fenntarthatóbb fejlődés elérésére kell helyeznie az új hangsúlyt. Az e 
címsor alatti új halászati eszközök felölelnék a HOPE beavatkozásait valamennyi arra jogosult 
régióban, valamint a nemzetközi halászati megállapodásokat és az irányítással és megőrzéssel 
kapcsolatos intézkedéseket. Végül e címsor alatt új környezetvédelmi pénzügyi eszközt 
hoznának létre, amely az összes környezetvédelmi költségvetési tételt egy eszközben fogná 
össze. 

 
 Piaci támogatás: csökkenés (3%) a 25 tagú EU számára. 
 Vidékfejlesztés: a költségvetés növelése (23%). Állandó költségvetés a 25 tagú EU számára. 
 Halászat: a költségvetés növelése (24%). Állandó költségvetés a 25 tagú EU számára. 
 Környezetvédelem: a költségvetés növelése (67%). Egy, kizárólag környezetvédelmi jellegű 

fellépések számára és a bővítés figyelembevételére létrehozott eszköz finanszírozásának 
növelése. 

 
• A versenyképesebb, piacorientáltabb és fenntarthatóbb EU-mezőgazdaság elősegítése 
 
A Romániával és Bulgáriával kapcsolatos kiadásokat nem tartalmazza (a brüsszeli felső határ 
fölött). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 total enveloppe

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% average increase
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% increase over 2006

Sustainable agriculture

 
 
• A vidékfejlesztés támogatása és erősítése 
 
Ezek a kiadások a 25 tagú EU-ra vonatkoznak.  A Bulgáriával és Romániával kapcsolatos 
kiadásokat nem tartalmazza. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 total enveloppe

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% average increase
1.031 475 450 100 125 125 125 23% increase over 2006

Rural development

 
 
• A versenyképes és fenntartható halászat elősegítése 
 
Ezek a kiadások a nemzetközi halászati megállapodásokat fedezik, amelyeket jelenleg a 4. 
címsor, a „Külső fellépések” finanszíroz. A Bulgáriával és Romániával kapcsolatos kiadásokat 
nem tartalmazza. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 total enveloppe

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% average increase
116 25 25 25 0 25 0 24% increase over 2006

Sustainable fisheries

 
 
• A környezetvédelem magas szintjének fenntartása és a fenntartható erőforrás-

felhasználás és -gazdálkodás elősegítése 
 
Ezek a kiadások a jelenlegi 1a) címsor, az agrár-környezetvédelmi intézkedések, az 1b),  a 
vidékfejlesztés alá tartozó halászat, 2. címsor (IFOP) és a 4. címsor, a nemzetközi halászati 
megállapodások alá tartozó előirányzatokat fedez. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 total enveloppe

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% average increase
21 25 25 25 25 25 25 67% increase over 2006

Sustainable management and use of resources

 
 

3. címsor: Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 
 
Ez a címsor a jövőbeli pénzügyi terv igen kis részét fedezi. A Bizottság célja a jelenleg a 3. 
címsor, a Belső politikák által finanszírozott és számos eszköz és költségvetési tétel által fedezett 
három politika ezen új címsorban történő egyesítése. Ezek a  bel- és igazságügyi 
tevékenységeket, a fogyasztóvédelmi politikát, a tájékoztatási politikát és a kultúrát érintik.  
 

 Bel- és igazságügyek: 260%-os emelés 
 Európai kultúra és sokszínűség: 110%-os emelés 

 
• Az alapvető jogok védelme, a személyek szabad mozgásával kapcsolatos szolidaritás 

elősegítése, a bűnözés megelőzésének és leküzdésének megerősítése 
 
Ez a politika óriási növekedést jelent a jelenlegi 18. cím (A szabadság, a biztonság és a jog 
érvényesülésének térsége) tartalmához képest (a finanszírozás két év után megkétszereződött). 
Három eszközt irányoztak elő: 
 

- a mozgásszabadsággal, a külső határok területén való szolidaritással, a menedékjoggal és a 
bevándorlással kapcsolatos programot (SIS vagy VIS, Menekültalap, a külső határokkal 
foglalkozó ügynökség) 

- a biztonsági programot (Europol, Európai Rendőrakadémia) 
- az igazságügyi és alapjogi programot (Eurojust, a Rasszizmus és Idegengyűlölet 

Megfigyelőközpontja) 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 total enveloppe

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% average increase
146 225 175 175 175 175 175 260% increase over 2006

Fundamental rights, prevention and fight against crime

 
 
• Egészségügy és fogyasztóvédelem, kultúra és állampolgárság 
 
Az új címsor e részének célja az alapvető javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása az állampolgárok elvárásainak megfelelő egészségügyi és fogyasztóvédelmi 
programokon keresztül. Fedezi továbbá a jelenlegi Culture, Youth és Media programokat, a 
tájékoztatási politikát és a korábbi A-30 programokat (támogatások). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 total enveloppe

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% average increase
103 161 139 141 150 150 150 110% increase over 2006

Public health and consumer protection

 

 

4. címsor: Külpolitikák: az EU mint globális partner 
 
A külpolitikák számára javasolt új szerkezetet a jelenlegi programok négy fő eszközre való 
összpontosítása jellemzi. 
 

 az EU és szomszédsága: 17%-os növekedés 
 az EU mint partner a fenntartható fejlődésben: 41%-os növekedés az EFA-t beleértve 
 az EU mint globális szereplő: 185%-os növekedés 
 kölcsönök és garanciák: 0%-os eltérés 

 
Ez a címsor, amelynek tartalma leginkább a jelenlegi 4. címsorral vethető össze, összességében 
41%-kal növekszik. 
 
• Az EU és szomszédsága 
 
Ez fedezi az előcsatlakozási eszközöket (IPA), és a jelenlegi Phare, Ispa, Sapard, Törökország 
előcsatlakozási támogatása és a CARDS helyébe lépő a szomszédsági és partnerségi eszközöket 
(ENPI). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 total enveloppe

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% average increase
-770 300 250 350 275 100 200 17% increase over 2006

The EU and its neighbourhood

 
 
• Az EU mint partner a fenntartható fejlődésben 
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Ez javarészt a fejlesztési és gazdasági együttműködési területek programjait fedezi. A Bizottság 
forgatókönyve az EFA költségvetésbe való bevonásán alapul. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 total enveloppe

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% average increase
1 350 425 325 400 225 275 41% increase over 2006

The EU as a sustainable development partner

 
 
• Az EU mint globális szereplő 
 
Ez a rész olyan intervenciókat fedez, mint a makroszintű pénzügyi segítségnyújtás, a 
humanitárius segélyek és válságkezelő eszközök, beleértve a KKBP-t is. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 total enveloppe

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% average increase
865 50 50 25 50 200 75 185% increase over 2006

The EU as a global player
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• Kölcsöngarancia- és gyorssegélytartalékok 
 
A jelenlegi helyzet nem változik. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 total enveloppe

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% average increase
0 0 0 0 0 0 0 0% increase over 2006

Loan guarantee and emergency aid reserve

 
 
 
5. címsor – Igazgatási kiadások 
 
Ez a címsor nem tartalmazza a Bizottság igazgatási kiadásait (a 2006-os programozás szerint 
mintegy 3 milliárd euró), amelyek az új szerkezetben az egyes címsorok között elosztva 
szerepelnek. 
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