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RÖVID INDOKOLÁS

BEVEZETŐ:
A Bizottság a Parlament támogatásával pozitívabb gazdasági kilátásokra támaszkodva tervezi 
a növekedést és foglalkoztatást 2012-ben támogató intézkedéseket. Ebben az összefüggésben 
elismeri az uniós költségvetés alapvető fontosságú szerepét a tagállami költségvetések 
keretében végrehajtott fellépések ösztönzésében és fenntartásában. A Bizottság ezért három 
kiemelt célt határozott meg a 2012-es költségvetés-tervezet számára, amelyek a növekedésbe 
történő beruházás az államháztartási konszolidációval együtt, az Európa 2020 stratégia 
költségvetési vetületeinek megerősítése és a Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott 
kiemelt területek megerősítése. Ugyanakkor megfelelő figyelmet kell fordítani a jelenlegi 
viszonyokra, továbbá a teljesítmény és a helyi szükségletek részletes elemzésére kell 
összpontosítani.

Az előadó osztja a Bizottság véleményét, miszerint meg kell erősíteni az EU közös 
erőfeszítéseit és ki kell aknázni a kohéziós politika és a szakpolitikák közötti szoros helyszíni 
együttműködést, valamint hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika olyan beruházási politika, 
amely a gazdaságilag lemaradó térségek támogatásával a fejlesztési célok előmozdítását 
szolgálja a régiókban.

A jelenlegi körülmények között ezek a célok azt teszik szükségessé, hogy a Bizottság 
fokozottabban vegyen részt azon tagállamoknak történő segítségnyújtásban, amelyek 
nehézségekkel küzdenek a kohéziós politika végrehajtásában.

A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET VISSZAÁLLÍTÁSA:
A költségvetés kidolgozása során ezért a Bizottság a költségvetési szükségletek felmérésekor 
figyelembe vette az Európai Tanács 2005-ös üléseinek határozatait, a 2007–2013-as pénzügyi 
keret és az intézményközi megállapodás rendelkezéseit, valamint a 2000–2006-os pénzügyi 
tervezési időszak során befejeződő projektekre fordítandó összegeket. Az előadó úgy véli, 
hogy a Bizottság az egyetlen intézmény, amelynek rendelkezésére állnak az információk az 
összes régió valódi 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:
40 945,9 millió euró a strukturális alapokra (ERFA és ESZA) és 11 793,0 millió euró a 
Kohéziós Alapra. A kifizetési előirányzatok 8,4%-os növekedése megerősíti a végrehajtási 
tendencia 2010-ben kezdődött felgyorsulását, és azt mutatja, hogy a 2007–2013 közötti 
kohéziós politika elérte az „utazómagasságot”, ami azt is jelenti, hogy 2013-ban a kifizetési 
előirányzatok további jelentős emelkedése várható. 

FŐ SZAKPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 2012-RE:
A Bizottság által megállapított fő politikai célkitűzések között szerepel a kohéziós politika 
célkitűzéseinek az Európai 2020 stratégiához történő hozzáigazítása, továbbá többéves 
célkitűzések megvalósítása a legkevésbé fejlett tagállamok és régiók növekedési 
potenciáljának és foglalkoztatásának serkentésével, a régiók versenyképességének 
erősítésével és a fokozottabb területi integráció erősítésével. Ezenkívül a Bizottság minden 
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szempontból eredményeket vár az EU balti-tengeri stratégiájának és Duna stratégiájának 
megvalósításától. Különösen fontos a jövőbeli 2014–2020-as pénzügyi tervezési időszakra 
vonatkozó jogi keret és a megvalósítási mechanizmusok elfogadása. Ebben a tekintetben a 
Bizottság a közös stratégiai keret előkészítésének és elfogadásának összehangolását várja a 
Bizottság más részlegeivel való szoros együttműködés mellett, és megbeszéléseket kíván 
kezdeni a tagállamokkal a 2013 utáni stratégiai beruházási prioritásokról. Végezetül 
hivatkozás történik a projektek finanszírozásához kapcsolódó adatok összegyűjtésére és 
megosztására szolgáló elektronikus elszámolóházak tagállamokban és régiókban történő 
létrehozására, valamint olyan interaktív portálok kedvezményezettekkel történő kialakítására, 
amelyek lehetővé teszi számukra, hogy csak egyszer szolgáltassanak adatokat, és hogy online 
kövessék nyomon a támogatási kérvény és a kifizetések alakulását (e-kohéziós politika).

KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:

Az idén a képviselők kevesebb javaslatot terjesztettek elő lehetséges kísérleti 
projektekre/előkészítő intézkedésekre, amelyek java része elsősorban a már korábban 
jóváhagyott intézkedések meghosszabbítására vonatkozik. 

A Bizottsággal nem hivatalosan konzultáltak a jelenleg hatályban lévő kísérleti projektek és 
előkészítő fellépések meghosszabbításának szükségességéről, miután támogatta „A regionális 
és helyi együttműködés fokozása az EU regionális politika globális szintű népszerűsítése 
révén” és „Az Európai Unió Duna-régiója irányítási modelljének meghatározása – Jobb 
és hatékonyabb koordináció” című előkészítő intézkedéseket, valamint a „Közös regionális 
identitás, a népek megbékítése, valamint gazdasági és társadalmi együttműködés felé, 
beleértve egy páneurópai szakértői és kiválósági platform létrehozását a dunai 
makrorégióban” című kísérleti projektet.

A javasolt egyetlen új intézkedés az „Atlanti fórum az uniós atlanti stratégiáért” című 
előkészítő intézkedés, amely transzverzális cselekvési terv meghatározását javasolja konkrét 
prioritások 2014 utáni végrehajtásával az atlanti érdekeltek aktív részvételével. A cselekvési 
tervnek szorosan kapcsolódnia kell a regionális politikához és az integrált tengerpolitikához, 
és elő kell segítenie más uniós politikákkal kialakítandó szinergiákat. Ebben az 
összefüggésben az előkészítő intézkedésnek finanszíroznia kellene az érdekeltek közötti 
párbeszéd fórumául szolgáló platformot – az Atlanti Fórumot –, amelynek célja a kiemelt 
fontosságú projektek meghatározása és az atlanti stratégia irányítása, valamint a cselekvési 
terv kidolgozása és elfogadása.

Ugyanezen nem hivatalos előzetes értékelési folyamat keretében a Bizottság szintén 
támogatta a „Műszaki segítségnyújtás és információterjesztés az Európai Unió balti-
tengeri stratégiájával kapcsolatban és a makrorégió-stratégiával kapcsolatos ismeretek 
bővítése” fellépés intézkedéseinek folytatását, amelyeket így szintén a költségvetés-tervezetre 
vonatkozó módosításként kellene előterjeszteni.
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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 költségvetési tervezetben az 1b. alfejezethez rendelt összegek 
megfelelnek a regionális politika Unió által meghatározott szükségleteinek és 
célkitűzéseinek, ezért kéri, hogy az 1b. alfejezet minden sorát tartsák a Bizottság által 
javasolt szinten, vagy adott esetben állítsák vissza azokat;

2. hangsúlyozza, hogy a regionális politika hatékony és eredményes végrehajtása 
kulcsfontosságú az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, mivel 
hozzájárul nemcsak a regionális különbségek tényleges csökkentéséhez, hanem a stabil és 
fenntartható gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre vonatkozó megfelelő keret 
létrehozásához is;

3. üdvözli a kötelezettségvállalási előirányzatok 3,4%-os, 52 738,9 millió euróra, a kifizetési 
előirányzatok pedig 8,4%-os, 45 134,8 millió euróra történő növelését 2011 során, amely 
utóbbi összeg magában foglalja a 2000–2006-os időszakra vonatkozó fennálló 
kötelezettségvállalások 3110 millió euróra történő, 35,2%-os csökkenését e pénzügyi 
tervezési időszak lezárásának 2012-es végső szakasza következtében;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa és hajtsa végre az összes kísérleti projektet, 
előkészítő intézkedést és technikai segítségnyújtási intézkedést a Regionális Fejlesztési 
Bizottság által az 1b. alfejezet esetében javasoltaknak megfelelően;

5. üdvözli, hogy az Európai Tanács által jóváhagyottaknak megfelelően a versenyképesség 
és a növekedés serkentése érdekében a Bizottság fokozni kívánja a bizonyos 
tagállamoknak szóló jelenlegi hitelprogramok és a strukturális alapok közötti szinergiákat, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy megoldást 
találjon a tagállamok kohéziós politikai programok eredményes végrehajtására vonatkozó 
általános kapacitásának tényleges javítására.


