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2/2006. sz. költségvetésmódosítás

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó,
2/2006. sz. költségvetésmódosítás tervezetéről, III. szakasz – Bizottság (8513/2006 – C6-0127/2006

– 2006/2098(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 272. cikkének (4) bekezdése
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 2006-os pénzügyi évre vonatkozó, 2005. december 15-én véglegesen el-
fogadott általános költségvetésére (2),

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

– tekintettel az Európai Uniónak a Bizottság által 2006. április 12-én előterjesztett, 2006-os pénzügyi évre
vonatkozó, 2/2006. sz. költségvetésmódosítás előzetes tervezetére (SEC(2006)0490),

– tekintettel a Tanács által 2006. április 21-én megállapított 2/2006. sz. költségvetésmódosítás tervezetre
(8513/2006 – C6-0127/2006),

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

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0181/2006),

A. mivel a 2/2006. sz. költségvetésmódosítás tervezet célja, hogy a 2005-ös pénzügyi év 2 410 millió eurós
többletét bevezesse a 2006. évi költségvetésbe,

B. mivel e többlet két fő forrása egy 1 292 millió eurós, a bevételi oldalon jelentkező túlteljesítés, valamint a
kiadási oldalon egy 1 077 millió eurós alulköltés,

C. mivel az előző évekhez képest a kifizetési előirányzatok alulköltése a teljes költségvetés kb. 1 %-ára
csökkent, amely mindössze 1 077 millió eurót jelent a teljes 2005. évi 105 684 048 940 eurós
költségvetésből,

D. mivel a mezőgazdaság esetében a fel nem használt pénzösszeg 157 millió eurót, azaz 0,3%-ot tett ki a
48 510 millió eurós keretből, a strukturális támogatások esetében 58 milliót (0,2 %) a 32 641 milliós
teljes keretből, a külső fellépések esetében az összesen 5 171 millió euróból el nem költött összeg
181 millió euró (3,5 %), az igazgatás esetében az összesen 6 292 millió euróból 66 millió euró (1,0%),
végül az előcsatlakozási stratégiához rendelt összesen 3 428 millió eurós keretből 463 millió euró
(13,5%) volt az el nem költött pénzösszeg,
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