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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keretről szóló 2013. június 27-i politikai 
megállapodást; hangsúlyozza, hogy az új kohéziós politika gyors és hatékony 
elindításának biztosítása érdekében rendkívül fontos a jogalkotási csomaggal, a 
partnerségi megállapodásokkal és az operatív programokkal foglalkozó tárgyalások 
mihamarabbi lezárása; hangsúlyozza, hogy költségvetési szempontból a késedelmek miatt 
a kifizetési kérelmek az időszak végére fognak összpontosulni;

2. emlékeztet, hogy a 2007–2013 közötti többéves pénzügyi keret végén felhalmozódott 
„fennálló kötelezettségvállalások” (RAL [francia: „reste à liquider”]) szintje a kohéziós 
politika kétharmadát teszi ki1; kiemeli, hogy stabil megoldást kell találni annak a 
veszélynek a csökkentésére, hogy fizetéselmaradás miatt befagyasztják az uniós 
programok végrehajtását; felhívja a figyelmet, hogy az N+3 szabály – miközben 
szükséges a kohéziós politika által támogatott projektek végrehajtásának biztosításához –
hatással lesz a RAL elkövetkező évekbeli felhalmozódására, különösen az új programok 
késedelmes elindítása esetén;

3. úgy véli, hogy a többszintű kormányzás elve nélkülözhetetlen az új kohéziós politika 
hatékony kezeléséhez; úgy véli, hogy ily módon a helyi és regionális önkormányzatokat 
hatáskörük szerint teljes mértékben be kell vonni a programok és megállapodások 
előkészítésébe, azok megvalósításába és értékelésébe; hangsúlyozza, hogy e hatóságok 
számára fontos a megfelelő információáramlás és a műszaki segítségnyújtás biztosítása 
annak érdekében, hogy e folyamat minden szakaszában megkönnyítsék és optimalizálják 
hozzájárulásukat;

4. hangsúlyozza, hogy az arra irányuló erőfeszítéshez, hogy növekedjen az Unió 
közberuházásainak hatékonysága, mindenképpen szinergiát kell kialakítani egyrészről az 
Unió, másrészről a tagállamok, illetve a regionális és helyi önkormányzatok költségvetése 
között; megismétli a Bizottsághoz intézett kérését, hogy e tekintetben határozza meg, 
milyen módon kívánja megerősíteni az Unió költségvetésének szerepét;

5. ismét hangsúlyozza, hogy az uniós segély hatásának maximalizálása érdekében 
elengedhetetlen az integrált megközelítés alkalmazása és a rendelkezésre álló 
finanszírozás különböző lehetőségei közötti koordináció, valamint a meglévő politikák és 
szabályozások közötti koherencia annak érdekében, hogy orvosolni lehessen a 
költségvetés-megerősítési politikák hátrányos következményeit;  

6. emlékeztet álláspontjára, miszerint fontos a következő többéves pénzügyi keret 2016 vége 
előtti kötelező értékelése és felülvizsgálata annak érdekében, hogy a következő Bizottság 
és Parlament újraértékelhesse az EU elsődleges politikai céljait, a többéves pénzügyi 
keretet szükség esetén az új kihívásokhoz igazíthassa és teljes mértékben figyelembe 
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 2013 végén – és ha a 2/2013. számú költségvetés-módosítás összesen 11,2 milliárd eurós összegét elfogadják – a RAL általános becsült 
szintje elérheti a 224 milliárd eurót, míg a Bizottság kezdeti számításai szerint a RAL 2013 végére 180 milliárd eurót fog elérni.
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vehesse a legújabb makrogazdasági előrejelzéseket;

7. üdvözli a pozitív lépéseket, melyek az Unió pénzeszközeinek kezelése tekintetében az 
egyszerűsítés és az átláthatóbbá tétel irányába mutatnak; hangsúlyozza, hogy egyszerűbb 
eljárásokkal csökkenthetők a hiányosságok, és jobban kihasználhatók az európai források; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak ambiciózusabb megközelítést kell 
alkalmazniuk annak érdekében, hogy a pénzeszközök megszerzésére irányuló 
eljárásokhoz való hozzáférés, valamint a közbeszerzéssel és az ellenőrző 
mechanizmusokkal kapcsolatos szabályok egyszerűsödjenek, továbbá hogy a forrásokból 
részesülő kedvezményezettekkel és a finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatosan 
egyértelmű és hozzáférhető tájékoztatást lehessen biztosítani.
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