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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:

BEVEZETŐ ÉSZREVÉTELEK
A pénzügyi válságban és a jelenlegi gazdasági lassulás közepette a Bizottság a Parlament 
támogatásával intézkedéseket hozott a regionális fejlesztésre fordított kiadások fokozása 
érdekében a hatékony gazdasági fellendülés uniós stratégiája keretében.  Ez tükröződik a 
2011-es költségvetés tervezetében is, amelyben a kötelezettségvállalási előirányzatok 3,2%-
kal, a kifizetési előirányzatok pedig 16,9%-kal, 42 540,8 millió euróra nőnek. Ennek 
összefüggésében a Bizottság azt mondja, hogy a kiadások növekedésének reménye azt 
eredményezte, hogy teljesítés e soron 2010-ben elérte az 57%-ot. Azzal a ténnyel együtt, hogy 
a programok a terepen mostanra elérték utazósebességüket, ez sikerként könyvelhető el. 

A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA
A költségvetés kidolgozásakor az Európai Bizottság a költségvetési szükségletek 
felmérésekor figyelembe vette a 2005-ös Európai Tanács határozatait, a 2007–2013-as 
pénzügyi keret és az intézményközi megállapodás rendelkezéseit, a 2000–2006-os 
programozási időszak befejeződő projektjeire fordítandó összegeket, valamint a jelen 
időszakban valószínűsíthetően felmerülő előlegfizetési kötelezettségeket. Az előadó úgy véli, 
hogy a Bizottság az egyetlen intézmény, amelynek rendelkezésére állnak az információk az 
összes európai régió költségvetési igényeinek áttekintéséhez. Ezért javasolja, hogy töröljék a 
Tanács által javasolt valamennyi csökkentést, és állítsák vissza a költségvetési tervezetben a 
Bizottság által eredetileg javasolt összegeket.

A FORRÁSOK MEGOSZTÁSA AZ ALAPOK KÖZÖTT
A különböző alapok közötti megoszlás az alábbiak szerint alakul:
ERFA: 25,6 milliárd euró, Kohéziós Alap: 7,7 milliárd euró és ESZA: 9 milliárd euró. Az 
előadó megragadja az alkalmat, hogy kiemelje az ESZA jelentőségét a regionális gazdasági 
fellendülésben, hiszen az ESZA a rendelkezésre álló források több mint 20%-át teszi ki. Az 
alap a vállalkozások és a helyi hatóságok rendelkezésére álló legfontosabb eszköz – és annak 
is kell maradnia – a modern gazdaságra jellemző gazdasági tevékenységekre való dinamikus 
áttérés elősegítésére. Ezért azt arra kell felhasználni, hogy tisztességes egyensúlyt teremtsünk 
az üzleti körök rugalmasságra vonatkozó igénye, továbbá a munkahelyek biztonsága és az 
alkalmazottak előmenetele és képzése között.  Az előadó véleménye szerint ez 
nélkülözhetetlen eleme valamennyi helyi érdekű gazdasági stratégiának.

EURÓPAI GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS ÉS LÉPÉSEK EGY TISZTÁBB ÉS FENNTARTHATÓBB 
GAZDASÁG IRÁNYÁBA
Az európai gazdaságélénkítési terv nem az előzmények nélküli globális pénzügyi válsággal 
szemben hozott pánikintézkedések sora. Szorosan kapcsolódik az Unió javasolt új gazdasági 
stratégiájához, melynek közismert célja egy intelligens, fenntartható és integráló gazdaság 
felépítése, amely magas szintű foglalkoztatást, termelékenységet és szociális kohéziót biztosít.
Látjuk, hogy a 2009-ben és 2010-ben jóváhagyott energiaprojektek tényleges 
megvalósításának finanszírozására 1 milliárd eurót fordítottak a szén-dioxid-megkötés és -
tárolás, a nyílt tengeri szélenergia és az energetikai infrastruktúra területén, továbbá 
500 millió eurót a szélessávú távközlési projektekre a vidéki területeken.



PE443.149v01-00 4/6 PA\822207HU.doc

HU

ELŐRELÉPÉS A FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (RESTE À LIQUIDER – RAL) TERÉN
Az Európai Bizottság szerint 2009–2010-ben a fennálló kötelezettségvállalások szintje 
16,8%-kal nőtt és elérte a 14,2 milliárd eurót. A legjelentősebb növekedést az ERFA mutatta, 
esetében a fennálló kötelezettségvállalások szintje 9,8 milliárd euróra nőtt, relatív legnagyobb 
mértékben pedig a határokon átnyúló együttműködés esetében nőtt (67,6%).  
Többéves finanszírozási programok esetében a kifizetési feltételek teljesülése esetén 
kifizetendő kötelezettségvállalások kiemelkedő szintje normális jelenség. A határokon átnyúló 
együttműködéshez kapcsolódó kifizetetlen kötelezettségvállalások 67,6%-os növekedése 
azonban aggodalomra ad okot, ezért az előadó kéri a Bizottságot, hogy pontosítsa e jelentős 
növekedés okait.

FŐ POLITIKAI EREDMÉNYEK 2011-RE
Az Európai Bizottság közzétette az elvárt politikai eredmények listáját, és azok közül a 
legfontosabb a politika összhangba hozása az Európa 2020 stratégiával a regionális 
gazdaságok intelligens, tisztább és versenyképes növekedése tekintetében. Ezzel kapcsolatban 
a Bizottságnak az a legfontosabb célja, hogy növelje az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek 
ismertségét és elfogadását a nemzeti és regionális hatóságok részéről. A Bizottság 
ugyanilyen hangsúlyt helyez arra, hogy politikánk központi szerepet játszik az Unió 
válságkezelési stratégiájában. 
A 2009–2010-es időszakban a Bizottság a Parlament lelkes támogatásával kialakította a 
makrorégiók fogalmát. 2011-ben rendkívül fontos lesz e makrorégiók kialakítása, külön 
hangsúlyt helyezve a balti-tengeri stratégia valamennyi aspektusára, beleértve az Oroszország 
társulását megkönnyítő kísérleti projektet és a Duna-stratégia megfelelő végrehajtását is.

KÍSÉRLETI PROJEKTEK
Idén a bizottság tagjai előterjesztettek számos lehetséges kísérleti projektet (16-ot, melyek 
közül számos a Duna makrorégió különleges igényeivel foglalkozik, beleértve azt is, melyet e 
véleményben ismertetek, és amelyet reményeim szerint a bizottság támogatni fog).
Az általam előterjesztett kísérleti projekt címe:
Egy közös regionális identitás és a Duna makrorégió nemzeteinek összebékülése felé, és 
az alábbiakat javasolja:

Fiataloknak szóló képzési programok és szemináriumok szervezése azzal a céllal, hogy 
hangsúlyozzuk a Duna makrorégióban élő nemzetek közös regionális identitását, civil oktatási 
programok és kulturális cserelehetőségek révén, melyek hozzájárulnak az együttélés 
előremutató, fenntartható, európai irányultságú jövőjéhez. A kísérleti projekt előmozdítja az 
adott régió társadalmi és gazdasági stabilitását, beleértve a közösségek közti kohézió 
elősegítését célzó fellépéseket is és rávilágít a nemzeteken átívelő együttműködés hozzáadott 
értékére. 
A célterület a Duna makrorégió és a szomszédos országok, összhangban az európai 
szomszédságpolitikával. A támogatható programokban a régió legalább három tagállamából 
való résztvevőknek kell szerepet vállalniuk. 

ÖSSZEGZÉS
A jelenlegi, előzmények nélküli gazdasági helyzetben a reálgazdaságban legnagyobb szerepet 
játszó politikai terület rendelkezésére bocsátott erőforrások meghatározóak lesznek 
hatékonyságuk és innovációösztönző képességük szempontjából, és elősegítik a nemzeti és 
helyi gazdaságok sikeres átalakulását egy tiszta, fenntartható, tudásalapú és befogadó 
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gazdaság irányába. Emiatt természetes, hogy a fejlődést számos új ötlettel kívánjuk 
befolyásolni, amelyek valamennyi javasolt kísérleti projekt részei. Az előadó ezért kéri, hogy 
a Bizottság hajtsa végre a bizottság által támogatott valamennyi kísérleti projektet.
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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 a költségvetés tervezetében regionális politikára fordítandó összeg megfelel 
a regionális különbségek csökkentésére irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatos uniós 
igényeknek, ezért kéri, hogy az 1b. alfejezet minden sorát tartsák meg és szükség esetén 
állítsák vissza; 

2. tudomásul veszi a 2011–2013-as időszak pénzügyi programozásának módosítását, az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás1 17. pontjának figyelembe vétele érdekében;

3. üdvözli a kötelezettségvállalási előirányzatok 3,2%-os növelését 50 970 100 000 euróra, 
16,9 millió eurós tartalékkal és a kifizetési előirányzatok 16,9%-os, 42 540 800 000 euróra 
történő növelését, és elvárja, hogy azok hatékonyan hozzájáruljanak Európa gazdasági 
helyreállításához és a zökkenőmentes gazdasági átalakuláshoz, összhangban az EU 2020 
stratégia célkitűzéseivel; sajnálja azonban, hogy az 1b. alfejezet tartaléka alacsony, 16,9 
millió euró;

4. kéri a Bizottságot, hogy támogassa és hajtsa végre a Regionális Fejlesztési Bizottság által 
javasolt valamennyi kísérleti projektet;

5. kéri a Bizottságot, hogy indítson kísérleti projektet a nemzetek közös identitásának és 
összebékítésének támogatása érdekében, többek között a Duna makrorégióban; úgy véli, 
hogy ezeknek a kísérleti projekteknek magukban kell foglalniuk fiataloknak szóló képzési 
programokat és szemináriumokat a kulturális cserelehetőségek bővítése és az együttélés 
előremutató, fenntartható, európai jövőjének támogatása érdekében; úgy véli, hogy ez 
előmozdítja az érintett régiók társadalmi és gazdasági stabilitását.

                                               
1 HL C 139, 2006.4.16., 1. o.


