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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 régiók alkalmasabbak a leginkább 
arra, hogy ezt a politikát aktívan végrehajtsák, és ezért a szektorokra bontás 
kontraproduktív;

2. azt az álláspontot képviseli, hogy a kohéziós politika az Európa 2020 stratégia fontos 
része, és egy jó kohéziós politika az EU sikeres közösségi cselekvésének előfeltétele;

3. arra utal, hogy a gazdasági és szociális kohézió sikeres politikája a 27 tagállam 271 
régiójában egyértelműen látható, és megállapítja, hogy a szubszidiaritás 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;

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a legnagyobb elkülönített költségvetéssel 
rendelkező és az egyik legfontosabb, illetve legsikeresebb uniós politika már évtizedek 
óta;

5. arra hivatkozik, hogy egy modern kohéziós politikának meg kell felelnie az új 
kihívásoknak; prioritásokat kell meghatározni:

– fenntartható gazdasági növekedésre van szükségünk, a munkaerőpiacra a városi és 
vidéki területeken egyaránt kifejtett pozitív hatásokkal;
– 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,
ii. képzés, szakképzés és továbbképzés,
iii. integrált városfejlesztés (beleértve pl. az épületek energiahatékonyságának 
javítását),
iv. a szociális dimenzió erősítése,
v. kis és középvállalkozások (kkv-k) mint a régiók gazdasági és szociális 
fejlődésének motorjai;

6. támogatja, hogy az ESZA-nak a kohéziós politika szerves részének kell maradnia és azt 
erősíteni kell; erőteljesebb koordinációt kér a kohéziós politika terén a vidéki régiók 
megfelelő bevonása és a források hatékonyabb felhasználása érdekében;

                                               
1 HL C 117. E, 2010.5.6., 38. o.
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7. arra hivatkozik, hogy a területi együttműködés valamennyi formáját meg kell erősíteni;

8. a szolidaritás szellemében kéri az EU-27 tagállamai leginkább hátrányos helyzetű 
régióinak külön támogatását; egyúttal hangsúlyozza a 2-es számú határozott cél és a jó 
átmeneti szabályok szükségességét;

9. az a véleménye, hogy a politikák szektorokra bontása gyengítené a régiókat, mivel a 
szétaprózódást részesít előnyben, miközben csak az integrált ösztönzők lehetnek 
ténylegesen célra vezetők; megállapítja, hogy különösen a régiókban már most és a 
jövőben is kitűnő hozzájárulások valósulnak meg pl. az éghajlatváltozás, a kutatás és 
fejlesztés, az innováció és a technológiafejlesztés terén; ezen összefüggésben utal a 
legfontosabb eredményekre, amelyeket a Bizottság a 2000–2006 közötti időszakra 
vonatkozó Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) utólagos értékelésének 
összefoglaló jelentésében terjesztett elő, mint például 1,4 millió újonnan létrehozott 
munkahely, 38 000 támogatott kutatási projekt és több mint 800 000 támogatott kkv;

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

11. arra hivatkozik, hogy a forrásokat a régiókban átláthatóan és hatékonyan kell felhasználni, 
és azokat egy lehetőleg egyszerű szabályozási rendszerrel és jó irányítással kell ellátni;

12. aláhúzza, hogy a különböző pénzügyi eszközök – mint például támogatások, kölcsönök 
vagy forgóeszközök – jobb elegye előmozdíthatja/elősegítheti a hatékonyabb 
forráskihasználást;

13. kéri, hogy a kiadások ellenőrzése a jövőben erőteljesebben eredményorientált legyen;

14. 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 2020-ig tartó hétéves futamidővel az Európa 2020 stratégiához fűződő 
kapcsolat is egyértelmű lenne;

15. 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; kéri, hogy a fel nem használt forrásokat bocsássák a többi régió 
rendelkezésére, és az ne kerüljön vissza a tagállamokhoz;

16. utal arra, hogy az azon alapokból származó forrásokat, amelyeket a kohéziós politika 
keretében használnak fel, ne lehessen „büntetőeszközként” felhasználni a stabilitási és 
növekedési egyezmény keretében; ez kontraproduktív lenne az érintett régiók, a 
tagállamok és az EU számára;

17. aláhúzza a kohéziós politika szolidaritási teljesítményének magas európai többletértékét; 
egyértelművé teszi, hogy a szolidaritás nem egyirányú utca, és ezért hangsúlyozza, hogy 
az EU minden régiójának hozzá kell tudnia férni a kohéziós politikához;
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18. azon a véleményen van, hogy a régiók támogatása mellett ezzel az EU is láthatóbbá válik 
a régiókon belül, és arra utal, hogy a tagállamokban folytatott jobb PR-munka révén ez 
még egyértelműbben megmutatkozhatna;

19. kifejezetten hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika egyetlen európai politikaként 
„intelligens”, „környezetbarát” lehet, és egyben az Európa 2020 stratégiába be is épülhet; 
arra utal, hogy ez újfent egyértelműen megmutatja a kohéziós politika mint egész 
jelentőségét, illetve elutasítja a különböző költségvetési sorokba történő feldarabolást.


