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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 312. cikkének (2) 
bekezdésére, mely szerint a Tanácsnak egyhangúlag kell elfogadnia a többéves pénzügyi 
keretet meghatározó rendeletet, miután az Európai Parlament abszolút többséggel 
egyetértését adta,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkének (3) bekezdésére, 
mely leszögezi, hogy a többéves pénzügyi keret kiadási kategóriánként meghatározza a 
kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok éves felső határát, ami megköveteli, 
hogy a Parlament és a Tanács ragaszkodjon a szerződésen alapuló szerepéhez a többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalások során, a kohéziós politika kialakításáról pedig az 
EUMSZ 177. cikke szerinti rendes jogalkotási eljárásban döntsön,

A. mivel a Parlament a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló 2012. június 
13-i állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy az EU költségvetése és különösen a kohéziós 
politika kiadásai erős eszközt képviselnek a bizonyítottan európai hozzáadott értékkel 
rendelkező stratégiai befektetések növelésében, és visszaállítják az európai gazdaságot a 
növekedés és a versenyképesség pályájára, munkahelyeket és jólétet teremtve az uniós 
polgárok számára, ezzel is javítva életminőségüket;

B. mivel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet azon legfőbb 
uniós eszközként kell tekinteni, amely hozzájárul az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
teljesüléséhez az EU egész területén, valamint a gazdasági, szociális és területi kohézió 
eléréséhez; mivel az uniós célkitűzéseket, amelyekről az állam- és kormányfők 
megállapodtak, valós és konkrét fellépésekké kell alakítani, ami miatt a jelenlegi 
tárgyalásoknak szakítaniuk kell a válságközpontú mentalitással, és eredményes és 
racionális költségvetésre kell törekedniük, amely biztosítja a növekedést és a 
foglalkoztatást, azaz végső soron az uniós polgárok magas életszínvonalát és biztonságát;

C. mivel az Unió kohéziós politikája olyan mechanizmus, amely hozzájárul az EU 
valamennyi régiójának megfelelő részvételéhez az egységes piacban, és mivel ez az EU fő 
válasza a régiói közötti hosszantartó gazdasági szociális és területi egyenlőtlenségekre, 
ezért az európai szolidaritás fő pillére kell maradjon;

D. mivel azonban a kohéziós politika reformokra szorul annak érdekében, hogy 
eredményorientáltabbá, tematikusan célzottabbá, kedvezményezettbarátabbá és ezáltal a 
befektetések tekintetében hatékonyabbá váljon;

E. mivel a kohéziós politikának tisztességes hozzáférést kell biztosítania a forrásokhoz, és az 
uniós régiók valós fejlesztési szükségleteit kell kielégítenie, ami rugalmasságot is 
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megkövetel a régiók egyedi igényeinek figyelembevétele érdekében a célok és befektetési 
prioritások meghatározásakor, mindamellett azonban például K+F-be és az innovációba is 
be kell fektetni, hiszen ez az Európa 2020 stratégia teljesüléséhez való hozzájárulás 
legfontosabb eszköze, amelyet megfelelő módon hozzá kell kapcsolni a kohéziós 
politikához, ami része a kiválósághoz vezető útnak;

F. mivel evidens, hogy a kohéziós politika csak akkor lehet hasznos és hatékony, ha stabil, 
szolid és fenntartható pénzügyi alapokon nyugszik; mivel 2011. június 8-i, „Befektetés a 
jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című állásfoglalásában megerősítette kötelezettségvállalását egy erősebb uniós 
kohéziós politika megvédése mellett, ragaszkodva a megfelelő szintű, legalább a jelenlegi 
2007–2013-as programozási időszakban elfogadottal azonos szintű források 
elkülönítéséhez;

G. mivel az uniós kohéziós politika fejlesztési politika és stratégiai eszköz a befektetések, a 
növekedés és a versenyképesség támogatására, kétségkívül uniós hozzáadott értékkel bír, 
hozzájárul a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez szerte az Unióban, és segít 
leküzdeni a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságot, nagy szerepet játszva többek között 
a különféle nemzeti gazdaságélénkítő programokban, és igyekezvén ösztönözni az 
innovációt és csökkenteni az európai régiók között egyenlőtlenségeket;

H. mivel nincs közvetlen kapcsolat a regionális politika teljesítménye és egy tagállam 
makroökonómiai teljesítménye között, és mivel a régiókat nem szabad büntetni amiatt, 
hogy nemzeti szinten nem tudnak megfelelni a gazdaságirányításhoz kapcsolódó 
eljárásoknak; mivel újabb büntetések kiszabása csak súlyosbíthatná a már amúgy is 
makrogazdasági gondokkal küzdő országok problémáit, ezért a nem elfogadható, hogy a 
kohéziós politika támogatásait makroökonómiai feltételekhez kössék;

I. mivel sajnálja, hogy a bizottsági javaslat 47%-kal csökkenti a legkülső és legkisebb 
népsűrűségű régióknak járó kiegészítő támogatást, és úgy véli, hogy ugyanakkora 
összeget kellene rendelkezésükre bocsátani, mint a korábbi programozási időszakban;

J. mivel a kedvezményezettek és a nettó befizetők is hasznot húznak az uniós kohéziós 
politikából;

K. mivel a kohéziós politika támogatást nyújt az EU valamennyi régiója gazdasági és 
szociális körülményeinek kiegyensúlyozását célzó intézkedésekhez, az új tematikus 
alapok – amennyiben létrehozzák őket – nem veszélyeztethetik a nemzeti pénzügyi 
kereteket, mivel az hátrányosan érintené a kohéziós politika teljesítményét és eredményeit 
az egyes tagállamokban;

i. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament álláspontja szerint a kohéziós támogatásokat 
legalább a 2007–2013-as időszak szintjén kell tartani, azaz 2011-es árakon 354 815 
milliárd eurón (eltekintve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköztől), ami abszolút 
minimális finanszírozási szint, és ezért azt vörös vonalnak kell tekinteni jövőbeli 
tárgyalási pozíciójának kialakítása során;
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ii. emlékeztet, hogy a kohéziós politika kialakítása során valamennyi kérdést a 2014–2020-as 
csomagról szóló jelenlegi rendes jogalkotási eljárás keretében kell tárgyalni, és hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet kizárólag az összegekkel és a kiadási 
kategóriákkal foglalkozhat;

iii. emlékeztet, hogy az EUMSZ 312. cikkének (5) bekezdése szerint az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság a pénzügyi keret elfogadására irányuló eljárás során mindvégig 
köteles minden szükséges intézkedést megtenni az elfogadás megkönnyítése érdekében, és 
hogy ezért a Tanácsnak előzetesen tájékoztatnia kell a Parlamentet, mielőtt egy jogi 
eszközt a Parlamentnek jóváhagyásra benyújtani szándékozik.
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