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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika döntő szerepet játszik az Unióban a gazdasági 

társadalmi és területi konvergencia beteljesítésében és az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljainak teljesítésében; aggodalmát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy a 

gazdag és szegény régiók közötti egyenlőtlenségek továbbra is fennállnak, a 

társadalmi-gazdasági különbségek pedig mélyülnek az állampolgárok különböző 

társadalmi csoportjainak jövedelme és az egészségügyi ellátás igénybevétele 

lehetőségének szempontjából; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 2008. évi pénzügyi 

válság óta általános a régiók, köztük az átmeneti régiók elszegényedése; 

hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika lehetőséget nyújt az európai gazdaságoknak 

ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a technikai forradalomhoz, és képessé váljanak 

reagálni a népesség elöregedésére és az európai és globális piacok megnyitására; 

kiemeli, hogy az új technológiákba, korszerűsítésbe, új készségekbe és tudásba, 

innovációba, kutatásba és fejlesztésbe irányuló beruházásokat – amelyek elősegítik, 

hogy a legkevésbé fejlett régiók felfelé mozduljanak az értékláncban – határozottan 

támogatni kell a kohéziós politikán keresztül; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 

politikának sem a célkitűzéseit, sem az uniós költségvetés általi finanszírozását nem 

lehet csökkenteni semmilyen esetben sem; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának 

továbbra is valamennyi régiót szolgálnia kell;  

2. tudomásul veszi a pénzügyi tervezés és végrehajtás rendszerének hiányosságait, 

amelyek a kifizetési kérelmek és a kifizetések késedelméhez és a kifizetetlen számlák 

felhalmozódásához vezettek, ez pedig ellentétes a Szerződések szellemével; 

aggodalmát fejezi az operatív programok elfogadása és a kohéziós politika keretében 

az irányító, kifizető és igazoló hatóságok kijelölése terén tapasztalható jelentős 

késések miatt, amit súlyosbított a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves 

pénzügyi keret tárgyalásainak késedelmes lezárása és az európai strukturális és 

beruházási alapokról (esb-alapok) szóló rendeletek késedelmes elfogadása, és ami a 

jelenlegi programozási időszakban a kohéziós politikai források rendkívül alacsony 

felhasználási arányához vezetett, ami elsősorban magukat a projektgazdákat érintette 

hátrányosan; e tekintetben kéri, hogy fokozzák a 2016. január 1-je óta hatályos 

költségvetési rendelet1 felülvizsgálatának keretében indított egyszerűsítést, nagyobb 

hangsúlyt helyezve különösen az utólagos ellenőrzésekre és az eljárások 

összehangolására, valamint nagyobb rugalmasságot biztosítva a következő többéves 

pénzügyi keretben; hangsúlyozza, hogy a kifizetési előirányzatok szintjének meg kell 

felelnie legalább a korábbi kötelezettségvállalásoknak; tudomásul veszi továbbá az 

európai strukturális és beruházási alapok kedvezményezettek számára való 

egyszerűsítésének nyomon követéséért felelős, független szakértőkből álló magas 

szintű munkacsoport ajánlásait; 

3. megállapítja, hogy az uniós költségvetés kohéziós politikára fordítandó becsült és 

tényleges kifizetései között minden évben óriási különbség tapasztalható, ezért 

felhívja az Európai Bizottságot, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben 

                                                 
1 Hl L 286., 2015.10.30., 1. o. 
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alakítson ki módszertant az uniós költségvetés végrehajtásának jobb tervezésére; 

hangsúlyozza, hogy az „e-kohéziós rendszer” létrehozása – amelybe a tagállamok 

adatokat vihetnének be a tervezett projektekről, a közbeszerzési tervek tervezett és 

tényleges pályáztatási, szerződéskötési és végrehajtási időpontjairól, valamint a 

számlákkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli adatokról, a társfinanszírozásról, a 

kiadások támogathatóságról, stb. – fontos lépés lenne a kohéziós politika 

tagállamokbeli végrehajtásának jobb irányítása és nyomon követése, valamint az uniós 

költségvetésből történő kifizetések pontosabb becslése érdekében; 

4. hangsúlyozza, hogy az uniós kohéziós politika terén a pénzügyi eszközök nem 

helyettesíthetik a támogatásokat és a közvetlen támogatásokat, és az előbbieket olyan 

kiegészítő eszközként kellene kezelni, amely kiterjeszti a projekt hatókörét, vagy azt a 

területet, ahol a projektek jövedelmet termelnek; ennek kapcsán hangsúlyozza, hogy 

az esb-alapokat és az ESBA-t különböző megközelítések szerint kezelik, és a két alap 

közötti együttműködés előnyös lehetne a nagy léptékű projektek esetében, ám az ilyen 

jellegű kapcsolat semmiképpen sem áshatja alá a stratégiai koherenciát, a területi 

koncentrációt és a kohéziós politikai programok hosszú távú kilátásait; 

5. sürgeti, hogy a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó jogalkotási 

javaslatokat a lehető leghamarabb terjesszék elő annak érdekében, hogy a következő 

időszak programozása ne szenvedjen késedelmet; úgy véli, hogy a kohéziós politika 

felső küszöbértékeinek a következő programozási időszakban a 27 tagú Unió számára 

ugyanazon a szinten kell maradniuk, ugyanakkor tovább kell javítani hatékonyságukat 

és egyszerűsíteni a velük kapcsolatos eljárásokat annak érdekében, hogy az Unió 

végre rendelkezzen a Szerződésekben előírt célkitűzéseinek és prioritásainak 

megfelelő valamennyi pénzügyi eszközzel; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 

megvédi a lakosságot a globalizáció bizonyos hatásaitól, és pénzügyi támogatást nyújt 

a kis- és középvállalkozásoknak (kkv), támogatja a kutatási és együttműködési 

projekteket, előmozdítja a humán tőke fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket, ezért 

továbbra is erősnek, hatékonynak és az állampolgárok számára láthatónak kell 

maradnia; 

6. kiemeli az irányítás minősége és a sikeres magán- és közberuházások, innováció és 

növekedés közötti kapcsolatot; örömmel veszi tudomásul a kohézióról szóló hetedik 

jelentésben a Bizottság által érvényesített holisztikus megközelítést, és kéri, hogy 

ezeket a kérdéseket teljes mértékben vegyék figyelembe a jövőbeli kohéziós 

finanszírozások során; 

7. úgy véli, hogy a kohéziós politikának továbbra is valamennyi uniós régiót szolgálnia 

kell, különösen a fejlődésben leginkább lemaradó régiókat, valamint a legkülső 

régiókat, a fejlettebb régiókon belül pedig a peremterületeket, a szegénységtől sújtott 

és a fejlesztés és foglalkoztatási lehetőségek szempontjából legkevésbé vonzó 

területeket különösen infrastruktúrára szánt támogatást nyújtva, az elszigeteltség 

megszüntetése érdekében; 

8. felhív a kohéziós politika és az egyéb uniós szakpolitikák – például a regionális 

politika keretében tett erőfeszítéseket aláásó kereskedelmi megállapodások – közötti 

koherencia javítására, az uniós konvergenciára irányuló célkitűzés elérése érdekében; 

9. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikát a következő többéves pénzügyi keret 
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programozási időszakában folytatni kell és meg kell erősíteni; ellenez bármiféle, a 

költségvetés jelentős csökkentésére vagy a regionális politika torzítására tett kísérletet, 

mert a regionális politika marad továbbra is az Unió egyetlen jelentős szolidaritási 

politikája. 
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