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JAVASLATOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

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

1. támogatja a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 

1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatot kísérő 

2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetre irányuló bizottsági javaslatot, amely a 

megosztott irányítással végrehajtott programok – többek között az európai strukturális és 

beruházási alapok vonatkozásában – késedelmes elfogadása miatt 2014-ben fel nem 

használt kötelezettségvállalási előirányzatok átcsoportosítását kérelmezi; 

2. alapvető fontosságúnak tartja a 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet lehető 

leghamarabbi elfogadását, mivel ez szükséges feltétele azon programok elfogadásának – 

többek között a kohéziós politika területén – amelyekre vonatkozóan nem volt lehetséges 

2014-es előirányzatokat felhasználni; e tekintetben emlékeztet az európai strukturális és 

beruházási alapok és ezek programjai mint a beruházások, valamint a növekedés és a 

munkahelyek létfontosságú forrásainak fontosságára a tagállamokban; 

3. üdvözli a javaslat átfogó logikáját, amely az 1b. fejezet (Gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió) fel nem használt 2014-es előirányzatait a 2015-ös évre csoportosítja át azzal a 

céllal, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata és a 2/2015. számú költségvetés-

módosítási tervezetre irányuló javaslat alapján egyenlő bánásmódot biztosítson az átviteli 

eljárás keretében elfogadott és a 2015-ben elfogadandó programok számára; 

4. sajnálja, hogy az ERFA – az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) és az Európai 

Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) keretében – a határokon átnyúló programokhoz 

való 2014-es hozzájárulásait 2017-re csoportosítják át; úgy véli, hogy ezek a programok – 

bár pénzügyi szempontból korlátozottak – az érintett tagállamok, tagjelölt országok, 

illetve szomszédos országok számára egyaránt nagyon jelentősek; hangsúlyozza azokat a 

lehetséges nehézségeket és késedelmeket, amelyeket ez az átcsoportosítás a 2015-re és 

2016-ra elkülönített kötelezettségvállalások ellenére operatív szinten okozhat; 

hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az e két eszköz által támogatott szakpolitika 

folytonosságát; 

5. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy számos program elfogadása még mindig függőben van, 

és úgy véli, hogy fontos, hogy valamennyi programot mihamarabb, de legkésőbb 2015 

közepéig elfogadják és megvalósítsák annak érdekében, hogy a szakpolitika végrehajtása 

ne szenvedjen további késedelmeket; ezzel összefüggésben arra ösztönzi a Bizottságot, 

hogy fokozza erőfeszítéseit; hangsúlyozza azonban, hogy az elfogadási folyamat 

felgyorsítása mellett fontos, hogy a minőség továbbra is nagy figyelmet kapjon; 

6. úgy véli, hogy mivel a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret végrehajtása a kifizetéseket 

illetően jelentős hátralékkal kezdődött (2014 végén a 2007–13-as ESZA-, ERFA- és 

Kohéziós Alapbeli programokhoz kapcsolódó kifizetetlen számlák összege mintegy 

24 771 millió eurót tett ki), a 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet szerinti 

előirányzat-átcsoportosításnak – különösen 2017-től – jelentős hatása lesz az 1b. 

fejezethez tartozó kifizetések helyzetére, amelyet kezelni kell; 
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7. úgy véli, hogy a javasolt 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet nem eléggé 

foglalkozik ezzel a kifizetéseket illető kérdéssel, és elvárja, hogy a Bizottság április 

elejéig biztosítson teljes körű és időszerű információkat és adatokat a kifizetési 

előrejelzések értékeléséről annak érdekében, hogy az 1b. fejezethez tartozó kifizetési 

szükségletek teljesítéséhez szükséges valamennyi intézkedést és eszközt kellő időben elő 

lehessen terjeszteni a kifizetési hátralék további súlyosbításának elkerülése érdekében; 

8. ismételten hangsúlyozza, hogy az 1b. fejezethez tartozó kifizetéseket érintő hátralék 

strukturális és politikai jelentőségű kérdés, amelyre hosszú távú megoldást kell találni, 

lehetőleg a többéves pénzügyi keretnek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 2. 

cikke szerinti félidős értékelésével/felülvizsgálatával összefüggésben; 

9. rámutat, hogy a 2014-es felhasználatlan kötelezettségvállalások 2015-re való 

átcsoportosítása egyes tagállamokra nagy nyomást gyakorolhat, ami nehézségeket 

eredményez a pénzeszközök felhasználását illetően, valamint növeli a visszavonási 

kockázatot; ezért arra kéri a Bizottságot, hogy adjon meg minden szükséges segítséget a 

tagállamoknak, és tegyen javaslatot a felmerülő problémák kezeléséhez szükséges 

megfelelő intézkedésekre. 
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