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RÖVID INDOKOLÁS

BEVEZETÉS
Bár a gazdasági fellendülés egyenetlen formában jelentkezik a tagállamok körében, a 
Bizottság a 2012 második félévében megvalósuló újbóli növekedési előrejelzésre épít, így 
intézkedéseket tervez a növekedés és munkahelyteremtés fokozására, és arra törekszik, hogy 
biztosítsa az európai gazdaság számára igen szükséges beruházásokat és munkahelyeket. 
Ebben az összefüggésben, míg a kötelezettségvállalási előirányzatok szigorú, az inflációs 
kiigazításra korlátozott növelését és a kifizetések jelentős növelését javasolja, a Bizottság 5 
kiemelt területet határozott meg a 2013-as költségvetési tervezet számára, amelyek a 
munkahelybarát növekedést szolgáló beruházások, felelős és realisztikus költségvetés, 
teljesítményfelügyelet, adminisztratív korlátozások végrehajtása és Horvátország integrációja.

Az előadó osztja a Bizottság véleményét az uniós kohéziós politika vitathatatlan hozzáadott 
értéke és a beruházásokat szolgáló kulcsfontosságú szakpolitikai szerepe tekintetében, amely 
a legjobb eszközt jelenti a munkahelyteremtéshez és a gazdasági növekedés előmozdításához. 
Hangsúlyozza azonban, hogy míg az 1b. alfejezet alatti költségvetési forrásokat a 
szakpolitikai területeknek az Európa 2020 stratégiával történő összehangolása érdekében 
kellene felhasználni, a kohéziós politika célkitűzései, és különösen a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió regionális különbségeinek csökkentése továbbra is kiemelt fontosságú marad.

A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET VISSZAÁLLÍTÁSA
A költségvetési előirányzatok megtervezésekor a Bizottság tehát felmérte a költségvetési 
szükségleteket, figyelembe véve a 2007–2013-as pénzügyi keret előirányzatait és kereteit, 
valamint az intézményközi megállapodást, és valamennyi adatot összehangolta a vonatkozó 
döntésekkel és rendelkezésekkel.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság az egyetlen intézmény, amely számára rendelkezésre 
állnak az összes régió tényleges költségvetési szükségleteinek áttekintését lehetővé tévő 
információk. Ennek következtében az előadó azt javasolja, hogy töröljék a Tanács által 
javasolt csökkentéseket, és állítsák vissza a Bizottság által a költségvetési tervezetben 
eredetileg javasolt összegeket.

A FORRÁSOK MEGOSZTÁSA AZ ALAPOK KÖZÖTT
A különböző előirányzatok és alapok közötti forrásmegoszlás az alábbiak szerint alakul:
a strukturális alapokra (ERFA és ESZA) elkülönített kötelezettségvállalási előirányzatok 
összege 42 144,7 millió euró, a Kohéziós Alap esetében pedig 12 354,2 millió, ami 2012-höz 
képest 3,3%-os átfogó növekedést jelent. A kifizetési előirányzatok növekedése, amely 
48 975 millió eurót tesz ki, jóval nagyobb – 2012-höz képest 11,7% –, ami a fennálló 
kötelezettségvállalások további növekedésének korlátozására irányuló erőfeszítést tükrözi. 
megjegyzendő azonban, hogy a Bizottság becslése szigorúan 2013-ra vonatkozik, és 
feltételezi, hogy az előző évekből származó kifizetési szükségletek teljesülnek, így az ettől 
való bármilyen eltérés nem megfelelő szintű kifizetési előirányzatokat eredményez.

FŐBB POLITIKAI EREDMÉNYEK 2012-BEN
A Bizottság által megállapított fő politikai célkitűzések között szerepel a kohéziós politika 
célkitűzéseinek az Európai 2020 stratégiához történő hozzáigazítása, továbbá a kohéziós 
politikának a válság elleni küzdelem hatékony eszközeként történő felhasználása, nevezetesen 
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azon tagállamok támogatásával, amelyek különösen rászorulnak, mint például az EU/IMF 
programokat igénybe vevők. Ebben az összefüggésben a Bizottság kezdeményezéssel élt, 
amelyben javasolta a tagállamoknak, hogy ütemezzék át a strukturális alapok keretében még 
nem elkülönített forrásokat, adott esetben annak érdekében, hogy megerősítsék a fiatalokat 
érintő munkanélküliség elleni küzdelemre és a kkv-k támogatására irányuló erőfeszítéseiket, 
ennek keretében közös kezdeményezést indítva nyolc tagállammal. Egyéb kiemelt területek 
közé tartozik a jogi keret, a jövőbeli középtávú pénzügyi tervezési időszakra vonatkozó 
megvalósítási mechanizmusok és a közös stratégiai keret megvalósítása. Ezért a Bizottság 
egyrészt a 2014–2020-as időszakra vonatkozó stratégiai beruházási prioritásokról szóló, 
tagállamokkal folytatott megbeszélésekre, másrészt az operatív programok előkészítési 
szakaszaira kíván összpontosítani. Ezenkívül az Unió balti-tengeri stratégiája és a Duna 
régióra vonatkozó stratégiája folytatása várható, ugyanakkor a Tengerügyi és Halászati 
Főigazgatósággal folytatott, az atlanti stratégiával kapcsolatos együttműködés tovább mélyül. 
Végezetül a Bizottság tovább kívánja folytatni a munkát Horvátország 2013. július 1-jével 
kezdődő tagságának megszilárdításával kapcsolatban.

KÍSÉRLETI PROJEKTEK ÉS TECHNIKAI SEGÍTSGÉNYÚJTÁS
Idén a tagállamok ismét korlátozott számú lehetséges kísérleti projektet és előkészítő 
intézkedést javasoltak, amelyek legtöbbje korábban elfogadott intézkedések kiterjesztésére 
vonatkozik, amelyek az „Atlanti fórum az uniós atlanti stratégiáért”, „Közös regionális 
identitás, a nemzetek megbékélése, valamint gazdasági és társadalmi együttműködés felé, 
beleértve a szakértelem és kiválóság összeurópai platformjának létrehozását a Duna 
makrorégióban”, „A regionális és helyi együttműködés előmozdítása az EU regionális 
politikájának globális szintű népszerűsítése révén”, „Az Európai Unió Duna-régiója irányítási 
modelljének meghatározása – Jobb és hatékonyabb koordináció”, valamint „Mayotte, illetve 
bármely más, potenciálisan érintett, a legkülső régió jogállásra áttérő terület támogatása”.

A javasolt új intézkedések között szerepel a Földközi-tenger térségében megvalósuló 
makroregionális stratégiák kidolgozására irányuló előkészítő intézkedés, a főváros, Athén 
régióján kívüli görög régiókban lévő jelenlegi és célzott gazdasági potenciálokkal kapcsolatos 
kísérleti projekt mint modell az Unió konvergenciarégiói számára, és végül szolgáltatási 
platform kialakítása a kkv-k által megvalósított export számára.

Javasolt továbbá a „Műszaki segítségnyújtás és információterjesztés az Európai Unió balti-
tengeri stratégiájával kapcsolatban és a makrorégió-stratégiával kapcsolatos ismeretek 
bővítése” elnevezésű intézkedés folytatása, ezért ezt a költségvetési tervezethez fűzött 
módosításként elő kell terjeszteni.
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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 minimális szükségleteinek és 
célkitűzéseinek, ezért kéri, hogy az 1b. alfejezet minden sorát tartsák a Bizottság által 
javasolt szinten, vagy adott esetben állítsák vissza;

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

3. üdvözli a kötelezettségvállalási előirányzatok 3,3%-os, 54 499 millió euróra, a kifizetési 
előirányzatok pedig 11,7%-os, 48 975 millió euróra történő növelését 2012 során, amely 
utóbbi összeg magában foglalja a kifizetési előirányzatok 33,2%-os, 1 923 millió euróra 
történő csökkentését a 2000–2006-os időszak lezárására; 

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.


