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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 konszolidációt egyrészt a Szerződések céljainak 
megvalósításához, másrészt a válság negatív hatásainak ellensúlyozásához szükséges 
beruházásokkal kell kiegyensúlyozni;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika már régen bizonyította hozzáadott értékét mint 
szükséges beruházási eszköz a növekedés és a munkahelyteremtés hatékony serkentése 
érdekében a régiók beruházási szükségleteinek pontos kielégítésével, ezáltal hozzájárulva 
nemcsak a különböző térségek közötti különbségek csökkentéséhez, hanem a gazdasági 
fellendüléshez és az Unió egészének fejlődéséhez;

3. aggasztónak tartja, hogy az 1b. alfejezet alatti legtöbb program végrehajtásának 
felgyorsítása jelentős kifizetési hátralékot eredményezett 2011 végén, amit megfelelő 
szintű kifizetési előirányzatok rendelkezésre bocsátásával kell rendezni 2012-ben;

4. szintén aggasztónak tartja, hogy ez a hiány valószínűleg romlik 2013-ban, mivel az 1b. 
alfejezet alatti végrehajtás további gyorsítása várható; sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a Parlamenttel együtt haladéktalanul elemezze és értékelje a számadatokat és a 
követelményeket a 2013-as végrehajtások veszélyeztetésének elkerülése érdekében;
rámutat arra, hogy a kifizetési előirányzatok hiánya veszélybe sodorhat jelenleg jól 
működő programokat;

5. szintén sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy megfontolt módon értékelje az 1b. 
alfejezet alatti 2013-as valós kifizetési szükségleteket annak érdekében, hogy ne hajtsanak 
végre nem realisztikus vagy nem kellőképpen indokolt csökkentéseket, és ne hozzanak 
olyan döntéseket, amelyek nem felelnek meg a maguk a tagállamok által nyújtott és a 
Bizottság költségvetési tervezetének alapjául szolgáló előrejelzéseknek; hangsúlyozza 
ebben az összefüggésben, hogy ellenezni fogja a kifizetések szintjének a Bizottság által 
ennek alapján megbecsült szükségletekhez képesti lehetséges csökkentését.


