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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. emlékeztet arra, hogy a kohézió az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében 
megfogalmazott egyik uniós célkitűzés, amelyet az EUMSZ 174. cikke határoz meg, 
és amely az Európai Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik; 
hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika az egyik legfontosabb uniós szakpolitika, 
valamint az Unió legfontosabb közberuházási szakpolitikája, amely a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozóan 351,8 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik, így a 
többéves pénzügyi keret harmadát teszi ki;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a szolidaritás elvén alapul, és követi a 
tagállamok és a régiók átfogó, harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és azokon belüli gazdasági, társadalmi és területi 
egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, hogy egyetlen régió se maradjon le; úgy véli, hogy a 
kohéziós politika Unió-szerte növekedést és munkahelyeket teremt, valamint 
megvalósítja az Unió kulcsfontosságú célkitűzéseit és prioritásait, többek között 
éghajlat-politikai és energiaügyi célkitűzéseit, valamint az intelligens, fenntartható és 
inkluzív gazdasági növekedést;

3. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika az egyik legfontosabb eszköz a Bizottság 
2020. évi költségvetési tervezetében felvázolt prioritások kezelésére; 

4. üdvözli, hogy a 2007–2013-as időszakra vonatkozóan már nincs több kifizetési igény, 
valamint hogy javult a kifizetések végrehajtása és a projektkiválasztás aránya, így a 
programok végrehajtása normál ütemben halad és végre elérte az előző programozási 
időszak szintjét, 2019 januárjáig teljesítve a 75 %-os arányt; 

5. megállapítja, hogy a 2020. évi költségvetési tervezet 1b. alfejezetére vonatkozó 
kötelezettségvállalási előirányzatok 2,5 %-kal nőttek a 2019. évi költségvetéshez 
képest, míg a kifizetési előirányzatok összességében 6,4 %-kal növekedtek;

6. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vegyék figyelembe e programozási 
időszak tanulságait, és hogy kerüljék el a további kifizetési válságokat;

7. megjegyzi, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz történő átcsoportosítás 
tekintetében 2020 lesz a második olyan év, amelyben további előfinanszírozás kérhető 
a 2014-ben, 2015-ben vagy 2016-ban megkezdett tevékenységekre, valamint hogy ez 
az utolsó olyan év, amikor át lehet csoportosítani a fel nem használt forrásokat;

8. megjegyzi, hogy a strukturálisreform-támogató programot a kötelezettségvállalásokra 
vonatkozó összesített tartalékból finanszírozzák majd; figyelmeztet arra, hogy a 
növekedéseknek nem szabad a kohéziós politika rovására menniük;

9. az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés átprogramozását kéri, miután a 2019. évi 
költségvetési eljárás keretében megállapodás született a kötelezettségvállalási 
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előirányzatok szintjének növeléséről; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós források átlátható, tisztességes és 
felelősségteljes felhasználását.


