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RÖVID INDOKOLÁS 

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikáról szóló rendeletek késedelmes 

elfogadása miatt nem lehetett idejében elfogadni minden operatív programot. A Bizottság 

előrejelzése túl optimistának bizonyult, mivel 2014 végére csak a programok csekély 

százaléka1 (39% vagy 252 uniós program) került elfogadásra. A fennmaradó programok 

elfogadását elhalasztották, egy részüket a költségvetési rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) 

pontjában foglalt átviteli eljárás révén, más részüket pedig a többéves pénzügyi keret 

módosítása alapján. 

Az átvitt programok (14% vagy 93 uniós program) nem kívánják meg a többéves pénzügyi 

keret módosítását, mivel már 2014 vége előtt készen álltak az elfogadásra, amelyre csak idő 

hiányában nem került sor. Ezek esetében, noha az elfogadást 2015 elejére halasztották, 

felhasználhatók a 2014-es előirányzatok. 

Minden más program (47% vagy 300 uniós program) esetében, a 2014-es előirányzatok 

megtartása érdekében szükséges a többéves pénzügyi keretnek az MFF-rendelet 19. cikke 

szerinti módosítása, amely révén a 2014-es előirányzatokat a következő évekre csoportosítják 

át. 

Az előadó ezért üdvözli a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről 

szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatot. Azt javasolja, hogy a Parlament adja meg egyetértését, mivel ez elengedhetetlen 

lépés ahhoz, hogy az új kohéziós politikára vonatkozó programozási időszakot elindító 

folyamatot le lehessen zárni a régiókat és a városokat, és ezért az európai polgárokat érő 

hátrány nélkül. Az európai strukturális és beruházási alapok az Unió beruházási politikájának 

legfontosabb elemei, és alapvető fontosságú, hogy minden forrás a lehető legjobban időzítve 

és leghatékonyabban kerüljön felhasználásra, a növekedés serkentése és a munkahelyteremtés 

érdekében. Az új programozási időszak már eddig is jelentős késedelmet szenvedett, és 

biztosítani kell, hogy ne forduljon elő további késedelem, vagy veszteség. 

A javaslat szinte az összes 2014-es, az 1b., „gazdasági, társadalmi és területi kohézió” 

alfejezet alá tartozó fel nem használt előirányzat átcsoportosítását célozza a 2015-ös évre, az 

ERFÁ-ból származó, a határokon átnyúló programokhoz az előcsatlakozási segítségnyújtási 

eszköz, illetve az európai szomszédsági és partnerségi eszköz keretében nyújtott 

hozzájárulások kivételével, amelyeket a 2017-es évre csoportosítanak át. Az előadó elismeri a 

tagállamok és programok közti egyenlőség elvét, amely meghúzódik a javaslat mögött, ám 

kiemeli annak szükségességét, hogy a Bizottság együttműködjön a tagállamokkal és a 

régiókkal egyrészt a fennmaradó programok gyors elfogadása érdekében, másrészt azért, hogy 

körültekintően végrehajtsák azokat, az összes forrás teljes körű és hatékony felhasználása 

révén. Ezért üdvözli a Bizottság kijelentését, miszerint „tevékeny partnerként fog részt venni 

az érintett programok kialakítási folyamatában, teljes mértékben együtt fog működni a 

nemzeti és regionális hatóságokkal, és minden lehetőt megtesz annak érdekében, hogy a 

programoknak a közös rendelkezésekről szóló rendelettel összhangban történő elfogadására a 

20142020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló módosított tanácsi 

                                                 
1 Ebbe beletartoznak a európai strukturális és beruházási alapok, valamint a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap. 
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rendelet elfogadását követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2015 vége előtt 

sor kerüljön.” 

A ERFÁ-ból származó, az előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz keretében, illetve az 

európai szomszédsági és partnerségi eszköz keretében a határokon átnyúló programokhoz 

nyújtott 2014-es hozzájárulások egészének 2017-re történő átcsoportosítását illetően az előadó 

elismeri a késlekedést e programok elfogadása terén, illetve azok összetettségét. Úgy véli 

azonban, hogy a koherencia és a programok gyorsabb végrehajtása érdekében az esetükben 

ugyanazt a logikát kell alkalmazni, mint a többi előirányzat esetében. 

A javaslat nem tartalmaz semmilyen változtatást a kifizetési előirányzatok terén, feltételezve, 

hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok átvitele 2014-ről 2015-re nem állít különösebb 

akadályokat a következő évek kifizetései elé. Az előadó fenntartásának ad hangot e 

tekintetben, és reméli, hogy a Bizottság szolgálatai által végzett számítások reálisnak 

bizonyulnak, és az MFF-rendelet meglévő rugalmassági intézkedései elegendőnek 

bizonyulnak az időközi kifizetések iránti kérelmek 2017-es és 2018-as bármilyen mértékű 

esetleges növekedésének kezelésére. Hangsúlyozza továbbá, hogy a kifizetések 

késlekedésének problémája – ahogy az Európai Parlament is számos alkalommal 

hangsúlyozta – tarthatatlan, és egyszer s mindenkorra meg kell oldani, valamint minden 

szükséges eszközt meg kell ragadni és minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, 

hogy a kifizetésekkel kapcsolatban további problémák ne merüljenek fel. 

****** 

Ezért a Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését a Tanács 2014–2020-as 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet 

módosításáról szóló rendelettervezetéhez. 
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