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JAVASLATOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió egyik fő célkitűzése a gazdasági, a társadalmi és a 

területi kohézió, valamint a tagállamok közötti szolidaritás előmozdítása; hangsúlyozza, 

hogy a hosszú távra tervezett kohéziós politika az Unió legfőbb beruházási politikája és 

eszköze az uniós régiók közötti különbségek csökkentésére és az uniós polgárok 

életminőségének javítására, és fontos szerepet játszik az intelligens, fenntartható és 

inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia megvalósításában; úgy véli, hogy minden 

uniós eszköznek bizonyítania kell az uniós célkitűzésekhez és prioritásokhoz való 

hozzájárulását; sürgeti az eredmények, a teljesítmény, a szinergiák és a hozzáadott érték 

értékelésére történő összpontosítást; 

2. megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának/átdolgozásának figyelembe 

kell vennie az EU előtt álló új politikai kihívásokat; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 

politika tekintetében hatékonyságra és eredményközpontúságra van szükség, és 

megjegyzi, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keretben már bevezetésre kerültek ehhez 

kapcsolódó ösztönző mechanizmusok, például a teljesítményalapú költségvetés-tervezés; 

emlékeztet arra, hogy – a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos megállapodás késése és 

ennek következtében a 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politikára vonatkozó 

jogalkotási csomag és az operatív programok késedelmes elfogadása miatt – az európai 

strukturális és beruházási alapok 2016-ban a megvalósítás korai szakaszában járnak, 

valamint hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának/átdolgozásának idején az 

eredményekkel kapcsolatosan csupán kevés adat áll rendelkezésre; ezzel összefüggésben 

emlékeztet a közös rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU rendelet (CPR) I. mellékletében 

rögzített közös stratégiai keret által kínált lehetőségekre; felszólítja a Bizottságot, hogy 

értékelje és ismertesse a Parlamenttel az esb-alapok végrehajtásának állását, és 

hatékonyabban hívja fel a figyelmet a kohéziós politika keretében rendelkezésre álló 

forrásokra; úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keretből finanszírozott valamennyi uniós 

politika számára korai előkészítő tevékenységekre van szükség annak érdekében, hogy a 

végrehajtás a következő többéves pénzügyi keret elején megkezdődhessen; 

3. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az öt európai strukturális és beruházási alap 

és az egyéb uniós eszközök és politikák (többek között az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés, a Horizont 2020 és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)) 

között még inkább maximalizálják a szinergiákat és a kiegészítő jelleget, valamint 

biztosítsák a fokozottabb koordinációt, összhangot és fejlődést, ami a hatékony uniós 

költségvetés biztosításának fontos eleme; sürgeti ezért a Bizottságot, valamint a nemzeti, a 

regionális és a helyi hatóságokat, hogy megfelelő módon vegyék figyelembe az európai 

strukturális és beruházási alapokból és az Európai Stratégiai Beruházási Alapból származó 

finanszírozás közötti szinergiák lehetőségeit, ezáltal fokozva a beruházások serkentő 

hatását és a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra és a fenntartható fejlődésre 

gyakorolt pozitív hatásokat; hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós politika 

intenzitását, valamint célzottan értékelni kell a kapcsolódó eszközök, például az ESBA és 

a Horizont 2020 területi hatásait; 

4. emlékeztet arra, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről 
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szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 2. cikkének megfelelően az előzetesen 

előirányzott nemzeti keretösszegek a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata/átdolgozása 

révén nem csökkenthetők; szorgalmazza a többéves pénzügyi keret 

felülvizsgálatának/átdolgozásának kellő időben, legkésőbb 2018-ban történő lezárását, a 

keret felső határainak felfelé történő kiigazítását, valamint a többéves pénzügyi keretről 

szóló fent említett rendelet jogszabályi felülvizsgálatát, nem érintve a kohéziós politika 

költségvetésének az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 7. cikke szerinti kiigazítását; 

5. emlékeztet rá, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának/átdolgozásának 

keretében az egyszerűsítés kiemelten fontos kérdés, mivel az adminisztratív teher kérdése 

horizontális téma; ismételten hangsúlyozza tehát az esb-alapokhoz való hozzáférés 

egyszerűsítésének jelentőségét; ezzel összefüggésben támogatja a Bizottság magas szintű 

munkacsoportjának a kedvezményezettek javát szolgáló egyszerűsítés érdekében végzett 

munkáját, és felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy már a jelenlegi középtávú 

pénzügyi tervezési időszakban terjesszenek elő a magas szintű munkacsoportra vonatkozó 

egyszerűsítési javaslatokat; ezzel összefüggésben felszólítja a Bizottságot, hogy teljes 

mértékben vonja be az Európai Parlamentet e magas szintű munkacsoport munkájába, és 

felhívja a figyelmet a Parlament „A 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika 

egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága felé” című állásfoglalására; hangsúlyozza 

továbbá, hogy meg kell tartani az egyszerűsítés és az ellenőrzés közötti egyensúlyt; 

6. hangsúlyozza, hogy a támogatások az állami intervenció számos területén, valamint a 

mikro-, kis- és középvállalkozások számára a segítségnyújtás hatékony és kiemelt 

formáját jelentik; emlékeztet arra, hogy a pénzügyi eszközöket kiegészítő jelleggel, 

megfelelő előzetes értékelést követően kellene alkalmazni, amennyiben hatékonyabbak az 

Unió szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében; felismeri a pénzügyi 

eszközökben mint a támogatások mellett alkalmazható rugalmas mechanizmusokban rejlő 

potenciált az európai kohéziós politika és az uniós költségvetés felaprózódásának 

elkerüléséhez, tekintettel arra, hogy a multiplikátorhatás – az általános és fellendítő hatás 

tekintetében – sokkal nagyobb lehet, ugyanis fennáll annak kockázata, hogy a rosszul 

kialakított, alacsony felhasználáshoz és gyenge hatáshoz vezető pénzügyi eszközök miatt 

elvesznek a lehetőségek; hangsúlyozza, hogy több információra van szükség annak 

megértéséhez, hogy hogyan lehet az ilyen pénzügyi eszközöket hatékonyan felhasználni a 

kohéziós politikában; úgy véli, hogy még jobban meg kell erősíteni a pénzügyi eszközök 

elszámoltathatóságát és átláthatóságát, és szorgalmazza a jövőben a támogatások és 

pénzügyi eszközök használatának egyszerűsítését, hangsúlyozva, hogy a pénzügyi 

eszközökre vonatkozó, az alapkezelők és a végső kedvezményezettek számára az 

előkészítési és végrehajtási folyamat egyszerűsítését elősegítő egyértelmű szabályok 

kulcsfontosságúak használatuk fokozása szempontjából; 

7. felkéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az egyes tagállamok és régiók rendkívüli 

erőfeszítéseit a menedékkérők és egyéb migránsok megfelelő fogadásának és 

integrálásának biztosítására, valamint hogy a többéves pénzügyi keret működésének 

felülvizsgálata során a kiadásoknak a keretben rögzített felső határát betartva, valamint az 

1b. alfejezethez tartozó kötelezettségvállalási vagy kifizetési előirányzatok csökkentése és 

a kohéziós politika költségvetése 1311/2013/EU, Euratom rendelet 7. cikkében rögzített 

kiigazításának sérelme nélkül tárja fel az ilyen –köztük az EU külső határainál fekvő – 

tagállamoknak és régióknak nyújtott kiegészítő támogatás és az esb-alapokon belüli 

rugalmasság lehetőségét; 
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8. megállapítja, hogy a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretnek át kellett vállalnia a 2011 

óta felhalmozódó rendkívüli kifizetési hátralékokat, valamint hogy a kohéziós politika 

végrehajtása késik; megjegyzi, hogy az uniós kohéziós politika sikeres végrehajtásának 

biztosításához, valamint a kedvezményezetteket érő negatív hatások megelőzéséhez 

elengedhetetlen a kifizetési hátralékok jövőbeli elkerülése, mivel a jelenlegi kifizetési 

hátralékok rontják az Unió jó hírnevét; hangsúlyozza, hogy az új saját források Uniós 

költségvetésbe történő beépítése pozitív hatással lesz a kifizetési hátralékok problémájára; 

szorgalmazza, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának/átdolgozásának 

folyamata mellett teljes körűen vitassák meg az új saját források bevezetését is; 

9. rámutat arra, hogy a többéves pénzügyi keret hétéves időtartama a múltban már igazolta 

létjogosultságát, és előnyös lehet, stabil finanszírozási forrást biztosítva különösen a helyi 

és a regionális hatóságok számára; kimondja, hogy az felülvizsgálat/átdolgozás folyamata 

során a három intézmény együtt fontolja meg, milyen hosszú időtartam lenne a 

legmegfelelőbb a következő pénzügyi keret számára, különösen a megosztott igazgatás 

hatálya alá tartozó programok esetében; hangsúlyozza ugyanakkor a programozási időszak 

hossza alapos értékelésének jelentőségét, többek között azzal a céllal, hogy azt össze 

lehessen hangolni az Európai Parlament és a Bizottság politikai ciklusaival; szorgalmazza 

tehát, hogy a kohéziós politika számára vagy egy legalább hétéves programozási 

időszakot, vagy egy, a politika egyértelmű félidős felülvizsgálatával kiegészített 5+5 éves 

programozási időszakot kell biztosítani; 

10. a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni 

felülvizsgálatának előkészítésére való tekintettel hangsúlyozza, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret végrehajtásával kapcsolatban már bizonyítást nyert, hogy az kihívást 

jelent, és a költségvetési hatóságnak már kénytelen volt élni a maximális rugalmassággal; 

sürgeti ezért a Bizottságot, hogy vonja le a konkrét tanulságokat az uniós költségvetés 

elköltésének módja tekintetében; hangsúlyozza, hogy az Unión belüli regionális fejlesztés 

és kohézió támogatása érdekében a továbbiakban is szükség lesz a kellően finanszírozott 

kohéziós politikára; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy fontos 2020 után is 

fenntartani a kohéziós politika mint a legfontosabb, megfelelő szintű finanszírozással 

rendelkező uniós beruházási politika szerepét; 

11. felszólítja a Bizottságot, hogy vonjon le következtetéseket a kohéziós politika 

pénzeszközeiből biztosított támogatást kizárólag az egy főre eső GDP alapján 

meghatározó hozzájárulási kulcs korlátairól; 

12. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret áttekintése/felülvizsgálata jó lehetőség a 

kohéziós politika, valamint a COP 21 konferencia eredményeinek és megállapodásainak 

végrehajtása tekintetében tett következő lépés közötti alapvető kapcsolat átgondolására; 

hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani az éghajlatváltozással összefüggő kiadásokat és 

javítani kell azok hatékonyságát, ugyanakkor aláhúzza, hogy a kohéziós politika hatalmas 

potenciállal bír az éghajlatvédelemre irányuló uniós erőfeszítések fellendítésében; 

13. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell a pénzgazdálkodás és jó kormányzás javítását; ezzel 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy az igazgatási kapacitás mind nemzeti, mind pedig 

regionális és helyi szinten a kohéziós politika időben történő és sikeres teljesítésének 

kulcsfontosságú előfeltételét képezi; emlékeztet továbbá arra, hogy az eredményességi 

tartalék elválaszthatatlanul kapcsolódik az eredményorientált kohéziós politikához; 
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felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő az eredményességi tartalék olyan programokra 

történő elkülönítését a jelenlegi időszak során, amelyek teljesítették a 2018-ra 

meghatározott legfontosabb célkitűzéseket. 
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