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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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E. mivel a 2004. évvel összehasonlítva jelentősen javult az előirányzatok felhasználása a strukturális támo-
gatások terén, ahol 2004-ben a teljes 34 451 millió eurós költségvetésből 232 millió eurót, azaz
0,7%-ot tett ki az el nem költött összeg, valamint a belső politikák terén, ahol 50 millió eurót (0,7 %)
nem használtak fel az összesen 7 432 millió eurós keretből,

F. mivel még mindig vannak hiányosságok különösen a külső fellépések terén, ahol 2005-ben nem hasz-
nálták fel a teljes előirányzat 3,5 %-át, azaz 181 millió eurót, valamint az előcsatlakozási stratégia
esetében, ahol összehasonlítva a 2004. évvel a fel nem használt összeg valójában emelkedett és elérte a
463 millió eurót, azaz az eredetileg tervezett előirányzat 13,5 %-át,

1. üdvözli a költségvetés végrehajtása terén az elmúlt évek során elért kedvező eredményeket;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is tegyen erőfeszítéseket a költségvetés maradéktalan végrehajtása
érdekében, amely a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó új pénzügyi terv alapján rendelkezésre álló
források szűkösségére való tekintettel különösen fontos;

3. úgy dönt, hogy módosítások nélkül elfogadja a Tanács költségvetésmódosítás tervezetét;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó közösségi stratégiai
iránymutatásokkal kapcsolatos hozzájárulási eljárás előkészítéséről (Kohéziós politika a növekedés

és a foglalkoztatás támogatására) (2006/2086(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi stratégiai
iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra” című közleményére (COM(2005)0299),

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális Alappal és a Kohéziós Alappal kapcsolatos
általános rendelkezésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat 23. és 24. cikkére, valamint az e javas-
lattal kapcsolatos 2005. július 6-i állásfoglalására (1),

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatra, valamint az első olvasat során 2005. július 6-án erre vonatkozóan kialakított álláspontjára (2),

– tekintettel a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra, valamint az ezzel
kapcsolatos 2005. július 6-i állásfoglalására (3),
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