
1. üdvözli a 2/2007. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, amelynek célja az Európai Unió Szolidaritási
Alapjából igénybe vett költségvetési források haladéktalan bevezetése a 2007. évi költségvetésbe annak érde-
kében, hogy az említett természeti katasztrófák által sújtottak megkaphassák a támogatást;

2. felidézi, hogy a Szolidaritási Alap jelenlegi igénybevételéhez szükséges kifizetési előirányzatok a bizton-
ság és űrkutatás céljára szolgáló költségvetési sorokból származnak, és hangsúlyozza, hogy a Bizottság elkö-
telezte magát amellett, hogy átcsoportosítást javasol, amennyiben a későbbiekben, még ebben az évben
szükség lesz ezekre a kifizetési előirányzatokra a szóban forgó költségvetési sorokban;

3. módosítás nélkül jóváhagyja a 2/2007. sz. költségvetés-módosítási tervezetet;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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3/2007. sz. költségvetés-módosítás

Az Európai Parlament 2007. június 7-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonat-
kozó 3/2007. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről (9256/2007 – C6-0133/2007 –

2007/2073(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 15. cikke
(3) bekezdésére, valamint 37. és 38. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, 2006. december 14-én véglegesen elfo-
gadott általános költségvetésére (2),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénz-
gazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapo-
dásra (3),

– tekintettel a Bizottság által 2007. április 13-án előterjesztett, az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre
vonatkozó, 4/2007. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (SEC(2007)0483),

– tekintettel a Tanács által 2007. május 14-én megállapított, 3/2007. sz. költségvetés-módosítási terve-
zetre (9256/2007 – C6-0133/2007),

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

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0196/2007),

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított
rendelet.

(2) HL L 77., 2007.3.16.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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A. mivel a 3/2007. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja a 2006-os pénzügyi év 1 847 631 711 EUR
összegű többletének a 2007-es költségvetésbe történő bevezetése;

B. mivel a többlet három fő részét a tervezettnél 914 569 139,79 EUR-val magasabb bevételek, a vártnál
949 899 477,07 EUR-val alacsonyabb kiadások és az árfolyamveszteség (–16 836 905,86 EUR) képezi;

C. mivel a kifizetési előirányzatok tervezettől történő elmaradása az előző évhez képest csökkent és
949 899 477,07 EUR-t tett ki az EU 2006. évi 107 378 469 621 EUR-s költségvetéséhez képest
(mintegy 0,9%);

D. mivel a mezőgazdaság területén a kifizetési előirányzatok a tervezett 50 210 millió EUR-s költségvetés-
nél 426 millió EUR-val, azaz 0,85%-kal voltak alacsonyabbak, az elmaradás a strukturális intézkedések-
nél a teljes 32 495 millió EUR-s összeghez képest 54 millió EUR-t tett ki (0,17%), a külső fellépések
esetében a teljes 5 407 millió EUR-s előirányzathoz képest 154 millió EUR volt (2,85%), az igazgatásnál
ez az adat a teljes 6 654 millió EUR-s összeghez képest 51 millió EUR-t tett ki (0,77%), míg az elő-
csatlakozási stratégiánál a teljes 2 383 millió EUR-s költségvetéshez képest 127 millió EUR volt (5,33%);

E. mivel 2005-höz képest jelentős általános előrelépés történt az előcsatlakozási stratégia területén rendel-
kezésre álló előirányzatok igénybevételében, hiszen ezen a területen 2005-ben a teljes 3 428 millió
EUR-s költségvetés 13,5%-át, azaz 463 millió EUR-t nem költöttek el;

F. mivel még mindig lehetséges további javulás, különösen a mezőgazdaság területén, ahol a felhasználat-
lan összeg 2005-höz képest emelkedett és 426 millió EUR-t, azaz az összes előirányzat 0,85%-át teszi
ki (2005-ben ez az arány 0,3% volt);

1. üdvözli a költségvetés végrehajtásában az elmúlt évekhez képest bekövetkezett javulást;

2. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a költségvetés teljes körű végrehajtására irányuló erőfeszítéseit,
ami még fontosabb a 2007–2013 közötti időszakra szóló új pénzügyi keret alapján rendelkezésre álló
korlátozott forrásokra való tekintettel;

3. úgy határozott, hogy módosítás nélkül elfogadja a Tanács 3/2007. sz. költségvetés-módosítási terveze-
tét;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez tör-
ténő hozzáadása ***I

Az Európai Parlament 2007. június 7-i jogalkotási állásfoglalása a vitaminok, ásványi anyagok és
bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 1925/2006/EK rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0606

– C6-0337/2006 – 2006/0193(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0606) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0337/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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