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A 2008-as költségvetésre vonatkozó 2. sz. költségvetés-módosítás tervezete 

P6_TA(2008)0225 

Az Európai Parlament 2008. május 22-i állásfoglalása az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre 
vonatkozó, 2/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság (9190/2008 

– C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD)) 

(2009/C 279 E/40) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 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 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2007. 
december 13-án fogadtak el véglegesen (2), 

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

– tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2008. március 14-én előterjesz
tett 2/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2008)0150), 

– tekintettel a Tanács által 2008. május 14-én megállapított, 2/2008. számú költségvetés-módosítási terve
zetre (9190/2008 – C6-0192/2008), 

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

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0188/2008), 

A. mivel a 2008. évi általános költségvetéshez fűzött 2. számú költségvetés-módosítási tervezet a következő 
pontokra tér ki: 

– az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
és az Európai Halászati Alap (EHA) számára elkülönített kötelezettségvállalások – a 2007–2013-as 
többéves pénzügyi keret végrehajtásának első évében keletkező késések következtében – fel nem hasz
nált előirányzatainak belefoglalása a 2008. évi költségvetésbe. Ez 378 millió euróval növeli meg az 
1b. alfejezet (Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért) kötelezettségvállalási előirányzatait és 
393,6 millió euróval a 2. fejezet (A természeti erőforrások megőrzése és kezelése) kötelezettségvállalási 
előirányzatait, 

– az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) létszámtervének módosítása a gyermekgyógyászati bizottság 
létrehozását követően, 

– az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) létszámtervének módosítása tekintettel a hajók nagy 
hatósugarú azonosítási és nyomon követési (LRIT) európai adatközpontjának létrehozására, 

B. mivel a 2/2008. számú költségvetés-módosítási tervezet célja az, hogy ezek a költségvetési kiigazítások 
hivatalosan bekerüljenek a 2008. évi költségvetésbe; 

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007 /EK, Euratom rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) 
módosított rendelet. 

(2) HL L 71., 2008.3.14. 
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o. A 2008/29/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 6., 2008.1.10., 7. o.) 

módosított megállapodás. 
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1. tudomásul veszi a 2/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet; 

2. módosítás nélkül jóváhagyja a 2/2008. sz. költségvetés-módosítási tervezetet; 

3. emlékeztet rá, hogy az operatív programok jóváhagyásának felgyorsítása érdekében a strukturális alap
okhoz és a vidékfejlesztéshez kapcsolódó igazgatási kiadások egy részét a 2008. évi költségvetés tartalékába 
helyezte; 

4. megjegyzi, hogy a területi operatív programokra vonatkozó szabályzat szerint a Bizottságnak ezekkel 
hat hónapon belül foglalkoznia kell; 

5. tudomásul veszi, hogy az 1b. és 2. fejezetek nem teljes mértékű 2007. évi végrehajtásából fennmaradt 
összeg 3 525 millió euró, amiből 1 491 millió eurót átvittek a 2008. évre, 2 034 millió eurót pedig az intéz
ményközi megállapodás 48. pontja értelmében a következő évekre visznek át; 

6. elégedetten veszi tudomásul, hogy az Európai Szociális Alap valamennyi operatív programját 
jóváhagyták; 

7. megjegyzi, hogy a Bizottság még nem foglalkozott az ERFA némely operatív programjával; 

8. aggódik amiatt, hogy késik a Parlament egyik politikai prioritását képező vidékfejlesztés operatív prog
ramjainak jóváhagyása; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Európai Képzési Alapítvány (átdolgozás) ***I 

P6_TA(2008)0227 

Az Európai Parlament 2008. május 22-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Képzési Alapítvány 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) 

(COM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD)) 

(2009/C 279 E/41) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0443), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 150. cikkére, amely alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0243/2007), 

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra (1), 

– tekintettel eljárási szabályzata 80a. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Foglalkozta
tási és Szociális Bizottság részére írt, 2008. január 24-i levélre; 

– tekintettel az eljárási szabályzat 80a. és 51. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6-0131/2008), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem 
tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat 
ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű kodifikációjára korlátozódik. 

(1) HL C 77., 2002.3.28., 1. o. 
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