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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. úgy véli, hogy az előzetes költségvetési tervezetben szereplő, regionális politikára 
előirányzott összegek megfelelnek az Unió regionális egyenlőtlenségek csökkentésére és a 
lisszaboni és göteborgi célkitűzések teljesítésére irányuló erőfeszítéseihez szükséges
összegeknek; ezért felszólít az előzetes költségvetési tervezetben szereplő tételek 
megtartására, illetve szükség esetén visszaállítására;

2. támogatja a Bizottság innovatív, nem juttatásjellegű finanszírozási formák és pénzügyi 
tervezési eszközök előmozdítására irányuló erőfeszítéseit a 2007–2013 közötti programok 
finanszírozásához való hozzáférés javítása érdekében, különös tekintettel azokra az 
eszközökre, amelyek segítségével könnyebbé válik a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
számára a kockázati tőkéhez és a mikrohitelekhez való hozzáférés; ebben az 
összefüggésben kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a 13.03.24 
költségvetési sorból finanszírozott, 2008 óta folytatott előkészítő intézkedés működéséről, 
és az ezzel kapcsolatos jövőbeni nyomon követési intézkedésekről;

3. a Bizottsággal és a Tanáccsal együtt osztozik abban a hitben, hogy az európai 
gazdaságélénkítési terv keretében végrehajtott jogszabályi változások hozzájárulnak 
ahhoz, hogy 2010-ben a strukturális alapok az európai gazdaság fellendítésének hasznos 
eszközeivé váljanak;  ennek kapcsán a megvalósítás felgyorsítása és a gazdasági 
tevékenységek stimulálása érdekében felszólítja a tagállamokat az új eszközök és az 
egyszerűsített eljárások optimális felhasználásának biztosítására; kéri továbbá a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az eljárások egyszerűsödése ne vezessen a 
közpénzekkel való visszaéléshez;

4. megjegyzi, hogy az Erasmus kísérleti projekthez 2009-ben 2 millió euró előirányzatot 
rendeltek, hogy 2009-ben kifizetésre került az egész összeg, és 2010-re nem képeztek 
előirányzatokat vagy kifizetéseket; kéri, hogy a Bizottság tájékoztassa a Parlamentet a 
Parlament kérésére végrehajtott három kísérleti projekt keretében tett fellépésekről;

5. megjegyzi, hogy a 2010-ben a regionális versenyképességre és foglalkoztatottságra 
képzett kötelezettségvállalási előirányzatok 2009-hez képest 372 536 823 euróval 
csökkentek, és kérdezi, hogy ez a csökkentés összhangban áll-e azzal az igénnyel, hogy 
globális szintű versenyképességük fenntartása és növelése érdekében Európa fejlett 
gazdaságaiban élénkíteni kell a gazdaságot, és munkahelyeket kell teremteni. 

RÖVID INDOKOLÁS

Amint a bizottság többször is kiemelte, költségvetési rendelkezéseinek elkészítésekor az 
Európai Bizottság felméri a költségvetési szükségleteket, figyelembe véve az Európai 
Tanács határozatait, az intézményközi megállapodást, az előző programozási időszakokban 
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lezárt projektek értelmében biztosítandó összegeket, a jelenlegi kifizetési kötelezettségeket, 
valamint az aktuális időszakban valószínűsíthető előlegfizetési-kérelmeket. A kifizetések 
teljes összege ennek alapján 4,1%-kal nő, ami egyrészt magában foglalja az időközi 
kifizetéseket, valamint a 2000–2006 közötti programozási időszakból visszamaradt, még 
fennálló kötelezettségeket.  A 2010-es kifizetések túlnyomó többségét az időközi 
kifizetések adják, mivel az operatív programok lendületet vesznek, és éreztetni kezdi 
hatását az eljárások jogszabály-módosítások által bevezetett egyszerűsödése.

A Bizottság tájékoztatása szerint a kohéziós politika 2010-es költségvetését úgy alakították 
ki, hogy felgyorsítsa a végrehajtást, és elősegítse a gazdasági válságból való teljes talpra 
állást. Ennek megfelelően jelentős projektek elindításának előmozdítására, valamint az 
energiahatékonyságba és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó, illetve a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó technológiákba való befektetések támogatásához szükséges 
programozás elősegítésére tervezik olyan pénzügyi eszközök fokozott felhasználását, mint 
például a JASPERS.  A gyorsítási elvvel összhangban továbbá a teljes egészében az 
időközi kifizetésekre biztosított kifizetési előirányzatok összege 30 928,2 millió euró 
(beleértve a Kohéziós Alapot).

2009-ben a REGI bizottság kezdeményezésére a Parlament kérte az alábbi három kísérleti 
projekt létrehozását: a roma közösségek integrálása, az EU regionális politikájának 
globális szintű népszerűsítése, valamint Erasmus a választott helyi és regionális képviselők 
számára. Az előadó úgy véli, hogy a jogalkotás e korai szakaszában, valamint a hatékony 
pénzgazdálkodás biztosítása érdekében, újabb kísérleti projektekre irányuló javaslatok 
előterjesztése előtt a bizottságnak a lehető legteljesebb tájékoztatásban kell részesülnie a 
2009-es költségvetésből finanszírozott projektek végrehajtása érdekében tett lépésekről. 

Végezetül, egy olyan időszakban, amikor az európai gazdasági fellendülés még 
gyermekcipőben jár, és nagyban függ jelentős kormányzati kiadásoktól, valamint a 
kohéziós politika előirányzatainak mechanikus kezelése ellenére valamelyest 
ellentmondásosnak tűnik, hogy a regionális versenyképesség és foglalkoztatottság 
célkitűzéshez rendelt ERFA kötelezettségvállalások 2009-hez képest 372 536 823 euróval 
csökkentek.  Következésképpen jogosan merül fel a kérdés, hogy ez a csökkentés 
összhangban áll-e azzal az igénnyel, hogy globális szintű versenyképességük fenntartása és 
növelése érdekében Európa fejlett gazdaságaiban élénkíteni kell a gazdaságot, és 
munkahelyeket kell teremteni. 


