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JAVASLATOK

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

1. szükségesnek tartja a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások és az uniós politikák, 
köztük a kohéziós politika egységes jogalapjáról szóló tárgyalások elkülönítését, 
tekintettel a Szerződés rendelkezéseire és az Európai Parlament szerepére mindkét 
eljárásban; 

2. úgy véli, hogy a többéves keret vonatkozásában végzett munka semmiféleképpen sem 
befolyásolhatja az egyes alapok támogatási körét és végrehajtási szabályait meghatározó 
rendeletekkel kapcsolatos tevékenységet, ezért annak tiszteletben kell tartania az Európai 
Parlament szerepét a kohéziós politika jogalapjáról szóló tárgyalásokban; mélyen sajnálja, 
hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások nem követték ezt az elvet, ami miatt az azzal kapcsolatos munka komolyan 
befolyásolta a kohéziós politika tartalmát és időkeretét meghatározó rendeletekről szóló 
jogalkotási tárgyalásokat;

3. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika forrásairól szóló vitának a szükségletek elemzésén 
kell alapulnia és figyelembe kell vennie a politika előző programozási időszakban történt 
végrehajtásának értékelését; emlékeztet, hogy a kohéziós politika egy növekedésösztönző 
beruházási politika, ezért uniós eszközként nőni fog jelentősége a növekedés ösztönzése, a 
munkahelyteremtés, az állami beruházások ösztönzése és a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentése terén;

4. rámutat, hogy a források elosztása során a többéves pénzügyi keret egyes évei között (a 
felső korlátok meghatározása) figyelembe kell venni a kohéziós politika dinamikáját és 
különösen a tervezési és végrehajtási folyamatokat, valamint a programok végső 
lezárásának idejét, hogy minden évben biztosítható legyen a legpontosabb kifizetési szint;

5. komolyan aggódik amiatt, hogy az év végén kifizetetlenül maradt számlák összege 
folyamatosan nő, és úgy véli, hogy az uniós költségvetésben tapasztalható hiány leginkább 
a kohéziós politikát érinti; ezért az uniós költségvetés strukturális reformjára szólít fel, 
beleérte a saját források reformját is.


