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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a gazdasági és társadalmi kohézió 
előmozdításának alapvető eszköze, és olyan intézkedések meghozatalát célozza, amelyek 
a regionális egyenlőtlenségek csökkentését, a valódi konvergencia előmozdítását, továbbá 
a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzését segítik elő, valamint segítik a 
környezetvédelmi célkitűzések megvalósítását;

2. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi ágazatban a beruházások szintje nem a tervek 
szerint halad, a kiválasztott projektek mennyisége ugyanis nem haladja meg a 
programokban előirányzott összesített mennyiség 21%-át;

3. tudomásul veszi, hogy a beruházások az egészségügyi infrastruktúrák terén jól haladnak, 
és az egészségügyi ágazatban pozitív összefüggés áll fenn a kohéziós politika és a 
szerkezeti reformok között; ezt a pozitív összefüggést figyelembe kell venni a következő 
programozási időszak beruházási prioritásainak meghatározásakor;

4. hangsúlyozza, hogy a vasúti ágazatban eszközölt beruházások nem a tervek szerint 
haladnak, arányuk mindössze a programokban előirányzott összmennyiség 22,5%-a, ami 
messze elmarad a közúti közlekedésben kiválasztott projektektől (34%), és nem járul 
hozzá a kívánt mértékben a közlekedés szén-dioxid-mentesítéséhez;

5. felhív a programok hatékonyabb végrehajtására a környezetvédelmi ágazatban, 
nevezetesen a hozzáadott európai értéket képviselő, egymást átfedő területeken, mint 
például az éghajlatváltozás leküzdésére, mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra 
irányuló intézkedések, a tisztább és alacsony széntartalmú technológiákba való 
beruházások, a levegő- és vízszennyezés csökkentését és a biológiai sokféleség védelmét 
célzó intézkedések, a vasúti hálózatok bővítése, az energiahatékonyság – különösen az 
építőipari ágazatban –  és a megújuló energiaforrások előmozdítása az EU energetikai és 
éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseinek 2020-ig való teljesítésére törekedve és 
zöld munkahelyek létrehozásának előmozdítása érdekében; hangsúlyozza továbbá a 
kohéziós politika központi szerepét a célok elérésében; felhív a már kiválasztott projektek 
gyors végrehajtására és a minőségi projektek kiválasztásának felgyorsítására;

6. felszólít a környezeti katasztrófák megelőzéséhez és/vagy a gyors reagáláshoz 
hozzájáruló alapok felhasználására, és kéri a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a 
beruházásokat a megelőzés, valamint a fertőzött ipari övezetek és földterületek 
helyreállítása érdekében, mivel e téren a végrehajtás egyelőre korlátozott fokú;

7. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika azon eszközök egyike, amelyeknek hozzá kellene 
járulniuk a természeti és ember által előidézett katasztrófák megelőzését lehetővé tévő, 
megfelelő pénzügyi keret létrehozásához, támogatást biztosítva és kapcsolatot teremtve 
ezen és más eszközök, pl. a vidékfejlesztési politika, a regionális politika, a Szolidaritási 
Alap és a hetedik keretprogram között; kéri e tekintetben a katasztrófa-megelőzésnek a 
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2013 utánra szóló pénzügyi keretben való figyelembe vételét;

8. felszólít az egészség elősegítését és a betegségek megelőzését célzó programok jobb, a 
közösségi stratégiai iránymutatásoknak megfelelő végrehajtására, melyek az 
egészségügyi infrastruktúrával együtt jelentős szerepet játszanak az európai egészségügyi 
egyenlőtlenségek csökkentésében;

9. felszólítja a Bizottságot annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a jelenlegi 
programok miként képesek kezelni a régiókon belüli és az azok közötti egyre növekvő 
egészségügyi egyenlőtlenségeket, tekintettel arra, hogy ezek a legfontosabb szűk 
keresztmetszetek, amelyek akadályozzák a társadalmi kohéziót és a társadalmi befogadást 
a 2020-ig a szegénység kezelése terén megvalósítandó uniós tervek összefüggésében;

10. felhívja a Bizottságot, hogy tegye egyszerűbbé és rugalmasabbá a programok 
végrehajtására vonatkozó szabályokat, és ha a tagállamok arra felkérik, tárgyalja újra a 
társfinanszírozási arányokat, figyelembe véve a „konvergenciarégiókat”, különösen a 
Kohéziós Alapok tagállamainak legkevésbé fejlett régióit és az állandó földrajzi vagy 
természeti hátrányokkal sújtott régiókat, közöttük a legkülső régiókat; kéri, hogy a 
kohéziós politika keretében biztosított alapok jóváhagyására és végrehajtására vonatkozó 
információk a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS) révén a lehető 
legrészletesebb módon (amikor eljön az ideje, a NUTS 3 rendszerben), mindenki számára 
hozzáférhető honlapon a valós időben rendelkezésre álljanak, mert ez teszi lehetővé az 
átláthatóság megerősítését, valamint a kohéziós politika keretében biztosított alapok 
kezelésének alapos ellenőrzését;

11. hangsúlyozza a kohéziós politika egyértelmű és mérhető célkitűzések és 
eredménymutatók megállapítása révén történő, eredményorientált megközelítésének 
szükségességét; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak éves jelentéseikben pontos, teljes és 
időben rendelkezésre álló tájékoztatást kell nyújtaniuk a mutatókról és a közösen 
elfogadott célok irányába tett előrelépésről, annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
program tartalmának jobb megértését és a végrehajtás menetének jobb nyomon követését;

12. tudomásul veszi, hogy a 2010. évi stratégiai jelentés nem tartalmaz adatokat azokról a 
projektekről, amelyekre szerződést kötöttek, illetve amelyeket kifizettek; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy nyújtson be olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik a kohéziós politika 
megbízható mutatók révén történő tényleges végrehajtásának értékelését; ilyen mutatók 
pl. a projektekre vonatkozó végleges kifizetések, a projektekben kitűzött célok 
megvalósulása és a projektek kapcsolódása az Európa 2020 stratégia megfelelő 
szakpolitikájához;

13. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a városrehabilitációra és a környezeti feltételek 
javítására irányuló programok, így a vízminőségre vonatkozó projektek finanszírozását;

14. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a kommunikációt a régiókban azokkal az innovációs 
lehetőségekkel kapcsolatban, amelyeket az Unió a környezetvédelmi technológiák terén 
nyújt, továbbá hangsúlyozza, hogy intézkedéseket kell hozni a kkv-k bevonása 
érdekében;

15. kéri az infrastrukturális kohéziós programok jobb összehangolását és integrálását számos 
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terület, köztük az IKT és az energia vonatkozásában, jobb nemzeti, regionális és helyi 
szintű tervezés révén, a költségek csökkentése és a környezet hatékonyabb védelme 
érdekében;

16. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell és fel kell gyorsítani a pénzalapok elosztását és a 
kifizetéseket a végső kedvezményezettek számára, ugyanakkor hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodást kell biztosítani;

17. tudomásul veszi a kohéziós programok csekély hatását a nemzeti gazdasági mutatókra, 
beleértve a GDP-t is, és rámutat, hogy a kohéziós politika végrehajtásában bekövetkezett 
késedelmek részben az eljárások rendkívüli merevségéből adódnak; hangsúlyozza ezért, 
hogy javítani kell a kohéziós politika hatékonyságát, többek közt a bürokrácia 
csökkentése és a kedvezményezettek számára történő visszafizetések céljából alkalmazott 
jelenlegi eljárások és módszerek racionalizálása révén; hangsúlyozza, hogy meg kell 
találni a helyes egyensúlyt a bürokratikus eljárások egyszerűsítése és a csalás elleni 
küzdelem között;

18. hangsúlyozza, hogy a beruházások finanszírozásának új formái révén (ide tartoznak a 
támogatások és kölcsönök kombinálásának innovatív módjai, új piacok megnyitása a köz-
és magánszféra közötti partnerség különböző formái előtt, és a nemzetközi pénzügyi 
intézmények szakértelmének kiterjedt igénybevétele) növelni kell az uniós költségvetés 
kohéziós programok tekintetében kifejtett tőkeáttételi hatását;

19. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának továbbra is ösztönöznie kell az 
együttműködés határokon átnyúló, több államot érintő és régióközi formáit; hangsúlyozza 
ezért a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó megegyezések felülvizsgálatának 
és egyszerűsítésének szükségességét.
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