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Az Európai Parlament 2009. december 16-i állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre 
vonatkozó, 10/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság 

(16327/2009 – C7-0288/2009 – 2009/2185(BUD)) 

(2010/C 286 E/12) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére, 

— 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 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2008. 
december 18-án fogadtak el véglegesen ( 2 ), 

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

— tekintettel az európai gazdaságélénkítési terv finanszírozásáról szóló közös nyilatkozatra, amelyet a 
költségvetési hatóság a 2009. április 2-i háromoldalú megbeszélésen tett, 

— tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 10/2009. számú előzetes költségvetés- 
módosítási tervezetére (PDAB), amelyet a Bizottság 2009. október 27-én terjesztett elő 
(SEC(2009)1464), 

— tekintettel a PDAB-nak a Bizottság által, 2009. november 11-én javasolt további kiigazítására, 

— tekintettel a 2009. november 18-i egyeztetés eredményeire, 

— tekintettel a 10/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetre, amelyet a Tanács 2009. november 20- 
án állapított meg (16327/2009 – C7-0288/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzatának 75b.-75e. cikkére, 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0081/2009),
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A. mivel a 10/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet a következő pontokra tér ki: 

— a bevétel-előrejelzés 478 700 000 euro összegű nettó emelése, a saját forrásokra és egyéb bevételre 
vonatkozó előrejelzések felülvizsgálata után, 

— az 1a alfejezet., valamint a 2. és 4. fejezet alatti költségvetési tételekben foglalt kifizetési előirány
zatok 2 768 700 000 euro összegű csökkentése, az úgynevezett „globális átcsoportosítás” keretében 
javasolt átsorolások figyelembe vétele után (DEC 27/2009), 

— a 2. és 5. fejezet alatti kötelezettségvállalási előirányzatok 359 000 000 euro összegű csökkentése, 
amely a vonatkozó tartalékkeret azonos mértékű emeléséhez vezet, az európai gazdaságélénkítési terv 
második részének finanszírozásához való részbeni hozzájárulás érdekében, 

B. mivel 2009. november 11-én a Bizottság arról tájékoztatta a Parlamentet és a Tanácsot, hogy a PDAB 
további kiigazításokat igényel az alábbiak tekintetében: 

— a bevétel-előrejelzés emelése, 

— a 2. fejezet alatt, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) előirányzataira vonatkozó csök
kentés, mind a kötelezettségvállalásokat, mind a kifizetéseket illetően, 

— a 2. fejezet alatt, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) kifizetési előirányzataira 
vonatkozó csökkentés, 

C. mivel a 2009. november 18-i egyeztetésen megállapodás született a 10/2009. számú költségvetés- 
módosítási tervezet elfogadásáról, amint azt 2009. november 11-én kiigazították, az egyeztetésen 
magán pedig a következő további kiegészítő összegekkel módosították: 40 000 000 euró a 2009-es 
költségvetés II. szakaszából (Tanács), 2 000 000 euró a VI. szakaszából (Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság) és 500 000 euró a VII. szakaszából (Régiók Bizottsága), 

D. mivel a 10/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési kiigazítások formális 
felvétele a 2009. évi költségvetésbe, 

1. módosítás nélkül jóváhagyja a 10/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet; 

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