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3/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezet (2004-es egyenleg)

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 3/2005. sz.
költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság (2004-es egyenleg) (9760/2005 –

C6-0214/2005 – 2005/2102(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 272. cikke (4) bekezdésének
utolsó előtti albekezdésére,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2004. december 16-án véglegesen elfo-
gadott általános költségvetésére (2),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költ-
ségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra (3),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költ-
ségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai
Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, 2002. november 7-i intézményközi megállapo-
dásra (4),

– tekintettel a Bizottság által 2005. május 13-án előterjesztett, az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó, 4/2005. sz. költségvetés-módosítási előzetes tervezetére (SEC(2005)0650),

– tekintettel a Tanács által 2005. június 24-én megállapított 3/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezetre
(9760/2005 – C6-0214/2005),

– tekintettel eljárási szabályzatának 69. cikkére és IV. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0248/2005),

A. mivel a 3/2005 számú költségvetés-módosítási tervezet célja, a 2,7 milliárd eurót elérő 2004-es többlet
bevezetése a 2005-ös költségvetésbe;

B. mivel ez a többlet különböző elemekből áll, amelyek közül a legfontosabb 1596 millió euró többletbe-
vétel elkönyvelése;

C. mivel az eredmény és az eredeti 2004-es költségvetés közötti legnagyobb különbség a mezőgazdaság-
ban jelent meg azáltal, hogy a kiadási egyenleg 330,8 millió eurót tesz ki annak ellenére, hogy ez a
múlt évi -107 millió euróhoz képest javulást jelent, ami az el nem költött összeg 27,8%-ának felel meg;

D. mivel jelentős javulás következett be a strukturális alapok, a belső politikák és a külső intézkedések
terén a források felhasználásában;

1. üdvözli a múlt évhez képest bekövetkezett pozitív fejlődést, amikor a 2003-as költségvetés tényleges
többlete az alulkihasználtság miatt közel 10 500 millió eurót tett ki, figyelembe véve a 6/2003 sz. költség-
vetés-módosítás által a strukturális alapok kifizetéseinek jelentős túlbecslését követően végrehajtott 5 000
millió eurós csökkentést;
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2. elégedetlenségét fejezi ki azonban a 2004-es költségvetés 2,7 milliárd eurós további többlete miatt; úgy
véli, hogy azon kihívások mellett, amelyekkel az Európai Unió jelenleg szembesül, nem engedhető meg
ekkora alulkihasználtság, különösen a pénzügyi terv 3. és 4. fejezetében, illetve az előcsatlakozási támogatás
tekintetében; ezért 2005-re jobb forráskihasználást vár az EU költségvetési többlete szintjének jelentős csök-
kentése érdekében;

3. úgy határozott, hogy módosítások nélkül elfogadja a 3/2005 sz. költségvetés-módosítási tervezetet;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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5/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezet (bevételek általános kimutatása)

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó 5/2005. sz.
költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz) (11221/2005 – C6-0240/2005 – 2005/2126(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 272. cikke (4) bekezdésének
utolsó előtti albekezdésére,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

– tekintettel az Európai Uniónak a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2004. december 16-án véglegesen
elfogadott általános költségvetésére (2),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költ-
ségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra (3),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költ-
ségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai
Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, 2002. november 7-i intézményközi megállapo-
dásra (4),

– tekintettel a Bizottság által 2005. június 6-án előterjesztett, az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó, 5/2005. sz. költségvetés-módosítási előzetes tervezetére (SEC(2005)0758),

– tekintettel a Tanács által 2005. július 15-én megállapított 5/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezetre
(11221/2005 – C6-0240/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0253/2005),

A. mivel az Európai Uniónak kifejezésre kell juttatnia szolidaritását, és segítséget kell nyújtania a szlovákiai
vihar által okozott károkat követő munkálatokhoz;

B. mivel az 5/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési források hivatalos bevezetése
a 2005. évi költségvetésbe;
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