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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. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a következő, 2014–2020-as 
programozási időszakban fokozzák a pénzügyi eszközök használatát; hangsúlyozza, hogy 
a komoly költségvetési megszorítások és a magánszektor csökkent hitelezőképességének 
időszakában az innovatív pénzügyi eszközök fokozott használata ösztönözheti a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, az EU költségvetésével együtt multiplikátorhatást 
fejthet ki, alternatív finanszírozási forrásokat nyithat meg és jelentős pénzügyi forrásokat 
biztosíthat a stratégiai regionális beruházásokhoz; véleménye szerint a támogatásokat 
kiegészítő pénzügyi eszközök az EU regionális növekedési stratégiáinak jelentős 
tényezőjévé fejlődhetnek;

2. sürgeti, hogy a pénzügyi eszközök jogi meghatározását foglalják bele a közeljövőben 
elkészülő felülvizsgált költségvetési rendeletbe, és hogy a pénzügyi eszközökkel 
foglalkozó valamennyi jogalkotási aktusban koherensen hivatkozzanak rájuk; 
hangsúlyozza, milyen fontos, hogy időben, még a következő programozási időszak 
kezdete előtt biztosítsák a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos egyértelmű, egyszerű és 
átlátható jogi keretet, hogy a pénzügyi eszközök vonzóak legyenek az intézményi és a 
magánbefektetők számára is;

3. kiemeli az előzetes értékelés jelentőségét a piaci bukást vagy az optimálistól elmaradó 
befektetést eredményező helyzetek felismerésében; felhívja a Bizottságot, hogy az alap-
jogiaktus részeként vezesse be a megfelelő rendeletbe az előzetes értékelés szerepére és 
alkalmazására vonatkozó megfelelő követelményeket; 

4. üdvözli, hogy a következő programozási időszakban a kohéziós politikában alkalmazott 
pénzügyi eszközök alkalmazását kiterjesztik valamennyi tematikus célkitűzésre és 
valamennyi CSF-alapra; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a különböző rendszerek 
összehangolásának hiányából és átfedéséből eredő kockázat enyhítése érdekében 
szükséges az alkalmazott pénzügyi eszközök jobb áttekintése;

5. véleménye szerint az uniós források tervezett célra történő felhasználásának biztosítása 
érdekében alapvető fontosságú a megfelelő nyomon követés, jelentéstétel és ellenőrzés; 
felhívja a Bizottságot, hogy a programozási időszakban erősítse meg az irányító 
hatóságokra vonatkozó jelentéstételi követelményeket, vezessen be kellő gyakoriságú 
ellenőrzéseket és évente nyújtson be összefoglaló jelentést az Európai Parlamentnek a 
pénzügyi eszközöknek a CSF-alapokon, tematikus célkitűzéseken és tagállamokon 
keresztül történő felhasználásáról és hatékonyságáról; 

6. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság korlátozott intézményi kapacitással 
rendelkezik a pénzügyi eszközök tervezett fokozott szerepének megvalósításához; úgy 
gondolja, hogy az irányító hatóságok, a pénzügyi közvetítők és a bankok szintjén is meg 
kell erősíteni a pénzügyi eszközök felhasználására és kezelésére vonatkozó szakismeretet 
és technikai kapacitást; kiemeli, hogy az állami politikák végrehajtásáért felelős 
személyek körében elengedhetetlen a pénzügyi eszközök jobb ismerete ahhoz, hogy 
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megszűnjenek a kulturális jellegű megszorítások és sikerüljön előmozdítani a pénzügyi 
eszközök sikerét;

7. elismeri a városok megnövekedett szerepét a következő programozási időszakban a CSF-
alapok programozásában és végrehajtásában; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy tegye 
egyértelműbbé a városoknak a pénzügyi eszközök kidolgozásában és végrehajtásában 
játszott jelentősebb szerepének eljárási és gyakorlati vonatkozásait;


