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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. emlékeztet arra, hogy az uniós költségvetés elsődlegesen beruházási költségvetés, 
melynek teljes összegéből 94%-ot forgatnak vissza a tagállamokba, illetve hogy a helyi és 
regionális önkormányzatok az európai közkiadások jelentős részéért felelősek;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió előmozdításában, a munkahelyteremtés és növekedés 
fellendítésében és a makrogazdasági egyensúlyhiány csökkentésében;

3. kéri az uniós, a tagállami, a helyi és a regionális költségvetések közötti szinergiateremtés 
előtérbe helyezését; kéri a Bizottságot, hogy szolgáltasson egyértelmű tényadatokat arról, 
hogyan lehetne az uniós költségvetésnek a különböző szintű befektetések fellendítésében 
betöltött szerepét növelni; felszólítja a tagállamokat, hogy maradéktalanul használják ki 
minden szinten az Európai Beruházási Bank és a projektkötvények új eszköze által 
biztosított további finanszírozási lehetőségeket; továbbá üdvözli, hogy a pénzügyi 
eszközök alkalmazását a kohéziós politika keretén belül minden tematikus célkitűzésre és 
minden KSK-alapra kiterjesztik;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a következő többéves pénzügyi keretben a kohéziós 
politika számára nyújtott finanszírozás csökkentése gyengíti a nemzeti, a regionális és a 
helyi önkormányzatok azon képességét, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésbe fektessenek be; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika finanszírozását 
legalább a jelenlegi szinten kellene fenntartani;

5. kéri az intézményeket, hogy tökéletesítsék a meglévő rendelkezéseket annak érdekében, 
hogy a pénzügyi válság által különösen sújtott egyes tagállamok régiói tovább 
fejleszthessék a strukturális és kohéziós alapok felhasználására való képességüket, és 
megelőzzék a kötelezettségvállalások várhatóan hatalmas mértékű visszavonását;

6. hangsúlyozza, hogy a makrogazdasági feltételrendszer nem elfogadható, mivel nehézséget 
okozhat a kohéziós politika végrehajtásában, és kockázatot jelenthet a hosszú távú 
kötelezettségek teljesítésére nézve; megismétli, hogy a makrogazdasági feltételrendszer 
bevezetése a legnagyobb szükséget szenvedő régiókat érintené, és hangsúlyozza, hogy a 
helyi és regionális hatóságokat nem kellene a tagállamok szintjén tapasztalt nehézségek 
miatt sújtani; továbbá hangsúlyozza, hogy ez ellentétben áll az eredményességi 
tartalékkal, mely a könnyebben elérhető célkitűzésekkel rendelkező projektek érdekében 
visszatarthatná a régiókat attól, hogy nagyra törő és innovatív projekteket válasszanak;

7. úgy véli, hogy néhány tematikus prioritásra kell összpontosítani; mindazonáltal 
hangsúlyozza, hogy rugalmasságra van szükség annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 
tagállamok és a régiók a közös célokra a leghatékonyabban reagálhassanak, ugyanakkor 
tiszteletben tartva a területi, gazdasági és társadalmi sajátosságokat.
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