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RÖVID INDOKOLÁS

2013. július 25-én a Bizottság elfogadta a strukturális és a kohéziós alapokról szóló általános 
rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot1, amely 
módosítja a Franciaország, Olaszország és Spanyolország számára az Európai Szociális 
Alapból (ESZA) biztosított pénzügyi allokációt. Ez azt a célt szolgálja, hogy foglalkozzanak a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások e 
tagállamokat érintő végső eredményéből adódó bizonyos kérdésekkel. 

A javaslat szerint a munkanélküliség – különös tekintettel az ifjúsági munkanélküliségre – és 
a társadalmi kirekesztés konkrét problémáinak kezelése érdekében az ESZA-ból 
Franciaország, Olaszország és Spanyolország számára nyújtott kötelezettségvállalási 
előirányzatokat 2013-ban 150 millió euróval egészítik ki. Az előirányzatok növelésének 
hatékonyságát biztosítandó és a programok végrehajtását elősegítendő, a Bizottság 
figyelembe vette az érintett tagállamok abszorpciós kapacitását az alap két célkitűzése –
„konvergencia” és „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” –vonatkozásában. 

A kompenzációt a 2007–2013 közötti időszakban a rugalmassági eszköz révén rendelkezésre 
álló összegekből, valamint a 2013-as költségvetésben fennmaradó tartalékból nyújtják.2

A Rugalmassági Eszköz igénybevételével kapcsolatos ajánlásait az előadó a Rugalmassági 
Eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 
szóló, ezzel a véleménnyel egyidejűleg készülő jelentéstervezetében ismerteti.

A jelenlegi javaslat az előirányzatok növelését a globális forrásokról szóló 18. cikk, a 
„konvergencia” célkitűzés számára biztosított forrásokról szóló 19. cikk, a „regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés számára biztosított forrásokról szóló 20. cikk, a 
költségvetési kötelezettségvállalásokról szóló 75. cikk, valamint a kötelezettségvállalási 
előirányzatok éves bontásáról szóló I. melléklet és a forráselosztás kritériumairól és 
módszertanáról szóló II. melléklet módosításával tükrözi a jogalapban.

Mivel különösen a jelenlegi gazdasági válság kontextusában a munkanélküliség – különös
tekintettel az ifjúsási munkanélküliségre –, a szegénység és a szociális kirekesztés érintett 
tagállamokban való leküzdéséhez különleges erőfeszítésekre van szükség, az előadó 
támogatja a Bizottság javaslatát, és javasolja annak elfogadását. 

Mivel az említett kötelezettségvállalási előirányzatok a 2013. évre vonatkoznak, és az ESZA-
ból Franciaország, Olaszország és Spanyolország javára jelenleg biztosított összegeket az 
uniós költségvetésben már teljes egészében felhasználták, az előadó hangsúlyozza, hogy e 
rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie.

                                               
1 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.). 
2 A Rugalmassági Eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat 
(COM(2013)559) és a 7. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2013. évi általános költségvetéshez 
(COM(2013)557).
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******

A Költségvetési Bizottság felhívja a felelős Regionális Fejlesztési Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a Parlament álláspontjának első olvasatbeli elfogadására, átvéve az 1083/2006/EK 
tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok számára az Európai Szociális Alapból biztosított 
pénzügyi allokációk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatot.
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