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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a 2013 utáni Fenntartható Európai Unióval 
Kapcsolatos Politikai Kihívásokkal és Költségvetési Forrásokkal Foglalkozó 
Különbizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. arra hivatkozik, hogy a kohéziós politikának nagyobb lett a jelentősége a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésével, valamint hogy az egy harmadik pillérrel (a területi 
kohézióval) egészült ki, illetve megállapítja, hogy a tagállamok, a régiók és a városok 
alkalmasabbak a leginkább arra, hogy ezt a politikát aktívan végrehajtsák, és ezért a 
szektorokra bontás kontraproduktív, és nem volna összeegyeztethető az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéssel;

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásának egyik kulcsfontosságú összetevője, és egy jó autonóm kohéziós politika 
az EU sikeres közösségi cselekvésének előfeltétele, mivel hatékony eszközként hozzájárul 
e stratégia megvalósításához szükséges közös célok eléréséhez regionális és helyi szinten, 
valamint lehetővé teszi a stratégiai célok és a helyszínen lehetőségeket teremtő helyi 
igények konszolidációját; hangsúlyozza, hogy horizontális jellege miatt a kohéziós 
politika hozzájárul az Európa 2020 stratégia valamennyi célkitűzéséhez: az intelligens, 
fenntartható és integráló növekedéshez, ennek pedig tükröződnie kell a 2013 utáni 
többéves pénzügyi keret szerkezetében; hangsúlyozza, hogy azokat a célokat is el kellene 
érni, amelyek szerepelnek a Lisszaboni Szerződésben, de amelyek nem képezik az Európa 
2020 stratégia részét, valamint hogy az Európa 2020 stratégia szerinti célkitűzések és más 
célkitűzések közötti kapcsolatot egyértelművé kellene tenni; a már meglévő forrásokból 
származó szinergia kiaknázásának optimalizálásában támogatja a Bizottságot;

3. úgy véli, hogy – különösen a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzése 
révén – a gazdasági, társadalmi és területi kohézió a versenyképességi célkitűzés 
elérésének alapvető előfeltétele;

4. arra utal, hogy a gazdasági és szociális kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 271 
régiójában egyértelműen látható, és megállapítja, hogy a szubszidiaritás elve és a 
partnerség elve, valamint a többszintű kormányzás ennek lényeges előfeltételei; 
megerősíti a bevált módszerek kapcsán elfoglalt álláspontját, ahogyan az a regionális 
politika területén bevált módszerekről és a strukturális alapok igénybe vételénél felmerülő 
akadályokról szóló, 2009. március 24-i állásfoglalásában1 szerepel;

5. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb elkülönített költségvetéssel rendelkező kohéziós 
politika európai hozzáadott értéke vitathatatlan, mivel ez a politika az európai célkitűzések 
elérésére szolgáló jól kialakult mechanizmust képez, és az egyik legfontosabb, 
legegyértelműbb, illetve legsikeresebb uniós politika már évtizedek óta, amely 
rendelkezik a kapacitással, hogy a többi európai belső szakpolitikák között szinergiákat 
mozdítson elő;

                                               
1 HL C 117. E, 2010.5.6., 38. o.
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6. arra hivatkozik, hogy egy modern kohéziós politikának meg kell felelnie a strukturális 
reformok még hátralévő igényeinek és a valamennyi uniós régió előtt álló új 
kihívásoknak; ennélfogva szükségesnek tartja a következő prioritások meghatározását:

– fenntartható gazdasági növekedésre van szükségünk, a munkaerőpiacra a városi és 
vidéki területeken egyaránt kifejtett pozitív hatásokkal;

– intelligens, jól működő és modern infrastruktúrára van szükségünk (közlekedés, 
kommunikáció, víz/szennyvíz, hulladék, energia);

– az alábbiak megerősített támogatására helyezzük a hangsúlyt a kohéziós politikában:

(i) kutatás, fejlesztés és innováció, valamint IKT-fejlesztés alapú intelligens 
növekedés,

(ii) képzés, szakképzés és továbbképzés,

(iii) foglalkoztatás,

(iv) integrált városfejlesztés (beleértve pl. az épületek energiahatékonyságának 
javítását),

(v) a szociális dimenzió  megerősítése, beleértve a közérdekű szolgáltatásokat és a 
demográfiai változások kérdéseit,

(vi) kis és középvállalkozások (kkv-k) mint a régiók gazdasági és szociális fejlődésének 
motorjai;

(vii) az éghajlatváltozással összefüggő célkitűzések,

(viii) azon régiók, amelyek súlyos és állandó természet és demográfiai problémákkal 
küzdenek, mint például a rendkívül alacsony népsűrűségű legészakibb régiók és 
szigetek, a határokon átnyúló és hegyi régiók,

(ix) a harmonikusabb gazdasági és társadalmi fejlődés garanciájaként integráltabb és 
kiegyensúlyozottabb regionális gazdasági struktúrák kialakítása;

7. felhívja a figyelmet arra, hogy a nagyobb fokú versenyképesség elérésének eszközei az 
egyes régiók sajátosságaitól – köztük azok fejlettségi szintjeitől – függnek, ezért 
megfelelő figyelmet kell fordítani arra, hogy a tagállamok és a régiók számára 
rugalmasságot biztosítsanak a legjobb politikai intézkedéscsomagok kidolgozásához;

8. támogatja, hogy az ESZA-nak a kohéziós politika szerves részének kell maradnia és azt 
erősíteni kell; erőteljesebb koordinációra szólít fel mind a kohéziós politika, mind az 
ERFA és  az EMVA szerinti vidékfejlesztési intézkedések kapcsán azzal a céllal, hogy a 
forrásokat a lehető leghatékonyabban és legeredményesebben használják fel, figyelembe 
véve az egyes régiók jellemzőit és konvergenciával kapcsolatos problémáit;

9. úgy véli, hogy a területi együttműködés valamennyi formáját (határokon átnyúló, 
interregionális és transznacionális együttműködés) és az azokhoz rendelt költségvetéseket 
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meg kell erősíteni;

10. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 tagállamai „legkevésbé” fejlett és a 
leghátrányosabb helyzetű régióinak külön támogatását (1. célkitűzés); egyúttal 
hangsúlyozza, hogy a fejlettebb régiók számára határozott 2. célkitűzésre, valamint 
megfelelő rendelkezésekre van szükség; ugyanakkor úgy véli, hogy az EU valamennyi 
régiójának harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása érdekében a kohéziós 
politikának szükségszerűen az EU területének egészét fel kell ölelnie;

11. hangsúlyozza, hogy a konvergencia-célkitűzés alapján támogatható régiók és a többi régió 
között jelentős küszöbhatás érvényesül, és azon a véleményen van, hogy ezt a 
küszöbhatást csökkenteni kellene;

12. hangsúlyozza, hogy a sikeres, megerősített kohéziós politika megfelelő pénzügyi 
eszközöket igényel, amelyek semmilyen esetre sem lehetnek alacsonyabbak, mint a 
jelenlegi programozási időszakban (2007–2013);

13. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politikára vonatkozó egyik legfőbb bírálat a szabályok 
bonyolultságához fűződik; ragaszkodik ahhoz, hogy fontos egyszerűsíteni e politika 
szabályait és eljárásait, valamint csökkenteni az összetettséget és az adminisztratív 
terheket az erőforrásoknak a városok, az önkormányzatok és a régiók részére történő 
átláthatóbb és hatékonyabb elosztásának biztosítása érdekében, miközben az ellenőrzések 
gyakoriságának összhangban kell állnia a szabálytalanságok kockázatával az arányosság 
elvének figyelembe vétele mellett;

14. aláhúzza, hogy a különböző pénzügyi eszközök – mint például támogatások, kölcsönök 
vagy forgóeszközök – jobb elegye előmozdíthatja/elősegítheti a hatékonyabb 
forráskihasználást; arra ösztönzi a helyi és regionális hatóságokat, hogy a helyi és 
regionális szintű befektetések fellendítése érdekében a lehető legjobban használják fel a 
Bizottság által bevezetett pénzügyi tervezésre és technikai támogatásra szolgáló 
eszközöket;

15. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzés megfelelőbb alkalmazásával kell megerősíteni a 
strukturális alapok tőkeáttételi hatását; e tekintetben hangsúlyozza, hogy tovább kell 
fejleszteni és végre kell hajtani a csökkentett környezeti hatású közbeszerzésre („zöld 
közbeszerzés”) vonatkozó szabályokat; bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy
ösztönözzék továbbra is a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések alkalmazását 
annak érdekében, hogy még inkább hozzájáruljanak a K+F-hez és az innovációhoz az EU-
ban;

16. kéri, hogy a kiadások ellenőrzése a jövőben ésszerűbb és erőteljesebben eredményorientált 
legyen annak érdekében, hogy a végső kedvezményezettekre ne nehezedjen túlságos 
mértékű adminisztratív teher;

17. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikához közvetlenül kapcsolódó területeken előzetesen 
megállapított feltételhez kötöttséget, valamint megfelelő eredménymutatókat kell 
kialakítani, hogy lehetőséget jelentsenek a régiók számára politikáik kialakításának 
javítására, valamint a kohézió hatékonyságának fokozása céljából egy nyíltabb vita 
kialakítására;
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18. megállapítja, hogy az ötéves futamidő túl rövid, mivel az engedélyezési eljárások túl 
hosszúak lennének és nem tennének lehetővé hatékony forrásfelhasználást; utal arra, hogy 
a hétéves futamidő a múltban már bevált, és azt semmiképpen nem szabad lerövidíteni; 
aláhúzza, hogy egy hétéves vagy 2020 után akár hosszabb futamidejű többéves pénzügyi 
keret megóvná a hatékonyságot; hangsúlyozza, hogy ezért időszakot kell meghatározni 
abból a célból, hogy a finanszírozási prioritások ütemezése megfeleljen a Parlament és a 
Bizottság hivatali időszakainak,;

19. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a társfinanszírozást, valamint az n+2 és az n+3 
szabályt is, az azon kivételes helyzetek esetén alkalmazandó rugalmasság lehetséges 
kiterjesztésével, amelyek a következő programozási időszakban várhatóan 
előfordulhatnak; azon a véleményen van, hogy a következő programozási időszakban a 
társfinanszírozásnak általánosságban a mostani időszakéhoz hasonlónak kell maradnia; 
kéri, hogy miközben garantálni kell az erőforrások használatának bizonyos fokú 
rugalmasságát, az e szabály alkalmazásából eredően megmaradt forrásokat tartsák meg a 
kohéziós költségvetésben, és ne juttassák vissza a tagállamokhoz;

20. utal arra, hogy az azon alapokból származó forrásokat, amelyeket a kohéziós politika 
keretében használnak fel, nem szabad „büntetőeszközként” felhasználni a stabilitási és 
növekedési egyezmény keretében; kitart amellett, hogy ez kontraproduktív lenne az 
érintett régiók, a tagállamok és az EU számára, és hogy az ehhez hasonló intézkedések 
egyenlőtlenül kezelnék a tagállamokat és a régiókat, mivel a legszegényebbeket büntetné 
a leginkább;

21. hangsúlyozza, hogy a feltételhez kötöttséggel kapcsolatban előírt minden szabály 
hatályának a kohéziós politikai intézkedések és eszközök keretére kell korlátozódnia;

22. kéri, hogy terjesszenek elő javaslatot az olyan tagállamokra vonatkozó szigorúbb 
pénzügyi szankciók céljából, amely tagállamok nem tartják be a stabilitási kritériumokat, 
és ennélfogva erőteljesebb automatizmusok előírását javasolja;

23. azon a véleményen van, hogy a régiók támogatása mellett a kohéziós politikai 
intézkedések emelhetik az EU ázsióját a régiókban, illetve rámutat, hogy a régiókban a 
nagyobb láthatóság ezt még egyértelműbben mutathatja be, valamint hozzájárulhat az 
európai intézkedések hozzáadott értékéhez;

24. különösen hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika, amely egyben „intelligens”, 
„fenntartható” és „integráló” kulcsszerepet játszik az EU 2020 stratégiában és mint 
minden politikai terület, hozzájárulhat e célokhoz; arra utal, hogy ez újfent egyértelműen 
megmutatja a kohéziós politika mint egész jelentőségét, illetve elutasítja a különböző 
költségvetési sorokba történő feldarabolást, mivel a kohéziós politikának az uniós 
költségvetésben saját költségvetési sorral kellene rendelkeznie.
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