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RÖVID INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

Elismerve, hogy bár az Unió gazdasága lassan talpra áll, és megfigyelhetők pozitív 
folyamatok, a teljes talpra állás még hátravan. Ebben az összefüggésben a Bizottság azt 
ajánlja, hogy a költségvetési politika a 2013. évi növekedési jelentésben lefektetett öt 
prioritásra összpontosítson, vagyis „a differenciált és növekedést elősegítő költségvetési 
konszolidációra”, a „gazdaságba irányuló hiteláramlás visszaállítására”, „a növekedés és 
versenyképesség elősegítésére a jelenben és a jövőben”, „a munkanélküliség és a válság 
társadalmi következményeinek kezelésére” és a „közigazgatás modernizálására”.
Tekintettel az uniós politikák, és különösen a kohéziós politika összhangba hozására az EU 
2020 stratégiával, a Bizottság hangsúlyozza e politikai terület szerepének fontosságát az 
EU2020 stratégia céljainak elérésében, ismételten kiemelve, hogy a kohéziós politika 
általános célkitűzése a régiók közti egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a gazdasági, 
szociális és területi kohézió elérése.
A Bizottság emlékeztet továbbá arra, hogy a jelenlegi programok sikeres lezárásához 
szükséges a kifizetési előirányzatok megfelelő szintje, annak érdekében, hogy teljesüljenek az 
uniós finanszírozás kedvezményezettjeivel szemben fennálló kötelezettségek.
Az előadó hangsúlyozza az Unió egyik alapvető beruházási eszközét jelentő kohéziós politika 
vitathatatlan hozzáadott értékét, amely hozzájárul a hosszú távú strukturális fejlesztéshez, 
továbbá a növekedés és munkahelyteremtés katalizátorául szolgál, amely segíti az Unió 
tagállamait és régióit a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság átvészelésében. Ezért 
elengedhetetlen a megfelelő szintű finanszírozás biztosítása, amely lehetővé teszi a 
fennmaradó kifizetések csökkentését, amelyek rendkívül nagy összegűek, különösen az 1b. 
fejezet alatt.

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

A költségvetési rendelkezések kialakításakor a Bizottság a 2014–2020 közötti többéves 
pénzügyi keret rendelkezéseit és keretösszegeit vette figyelembe a költségvetési igények 
felmérése során, a 2013. február 7–8-i európai tanácsi következtetések alapján, amellyel 
kapcsolatban az Intézmények 2013. június 27-én politikai megegyezésre jutottak.
Az előadó úgy véli, hogy a 2014-es költségvetés-tervezet elfogadásának sajátos körülményei 
ellenére a Bizottság az egyetlen intézmény, amely elegendő információval rendelkezik az 
összes régió valós költségvetési igényeinek áttekintéséhez. Azonban kételyei merültek fel 
azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság kiszámította-e, milyen hatása lesz a többéves pénzügyi 
keretről szóló megállapodásban foglalt bizonyos források előrehozatalának, továbbá a 
pénzügyi stabilitás terén komoly nehézségekkel küzdő, vagy azok veszélyének kitett 
tagállamok uniós társfinanszírozási aránya növelésének, valamint az automatikus visszavonási 
időszak bizonyos tagállamok esetében javasolt, egy éves meghosszabbításának. 

A FORRÁSOK ELOSZTÁSA AZ ALAPOK KÖZÖTT
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A különböző előirányzatok és alapok közti felosztás a következőképp alakul:
Az 1b. fejezet összesen 47 560,6 millió eurós (2013-hoz képest -13,5%) szintű 
kötelezettségvállalási előirányzatán belül a strukturális alapok (ERFA és ESZA) teljes 
kötelezettségvállalási előirányzatai 38 088,2 millió eurót tesznek ki, amelyből 1 804,1 millió 
euró az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiegészítő forrása, 8 922,4 millió euró a 
Kohéziós Alap számára, és 365,1 millió euró a leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap számára jutó összeg. 
A kifizetési előirányzatok javasolt szintje jelentősen, 9,3%-kal alacsonyabb, mint 2013-ban, 
azaz 51 093,7 millió euró, a 2007–2013-as időközi kifizetések (46 765,5 millió euró, vagyis 
az 1b. fejezet alatti 2014-es összeg 91,4%-a) alakulására vonatkozó becslés, a 2000–2006-os 
időszak lezárására vonatkozó kifizetési előirányzatok 83%-os csökkenése, valamint az ERFA, 
az ESZA és a Kohéziós Alap tekintetében megállapított, 2014-es évi új, csökkentett, 1%-os 
(illetve  a pénzügyi segítségnyújtásban részesülő tagállamok esetében 1,5%-os) csökkentett
előfinanszírozási összeg alapján.
Az előadó sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság az előfinanszírozás alapjául a 
2013. februári tanácsi következtetésekben elfogadott szintet alkalmazta, hangsúlyozva, hogy 
ez a kohéziós politika jövőjéről folyó intézményközi, ágazati tárgyalások tárgya, amely az 
együttdöntési eljárás hatálya alá tartozik, így fennáll a veszélye, hogy megelőlegezi e 
tárgyalások eredményét. 
Azt is meglepőnek találja, hogy míg a kifizetési előirányzatok több mint fele (52%) a múltbeli 
kötelezettségvállalások teljesítését célozza, tovább folytatódik a fennálló 
kötelezettségvállalások növekedése. 
Megjegyzendő, hogy a Bizottság arra a feltételezésre alapozza a becsléseit, hogy a 2013. 
számú költségvetés-módosítási tervezetben kérelmezett további 11,2 milliárd eurós kifizetési 
előirányzat 2013 során teljes mértékben jóváhagyásra kerül, amely különösen fontos az 1b. 
fejezet szempontjából.

FŐBB POLITIKAI EREDMÉNYEK A 2014-ES ÉV TEKINTETÉBEN

A Bizottság négy fő prioritást jelölt ki a 2014. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan: 
a fiatalokat, illetve a kis- és középvállalkozásokat támogató fellépés bővítése; a 2014–2020-as 
többéves pénzügyi keret új programjainak elindítása, teljesítve az Unió 
kötelezettségvállalásait, és végül az adminisztratív költségek korlátozása. Az új pénzügyi 
keret egyik fő fellépése az új ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, amely esetében a 
Bizottság 6 milliárd eurónyi, az időszak elejére ütemezett kötelezettségvállalást irányzott elő 
az első két évre, 2014-ben 3,4 milliárd eurónyi kötelezettségvállalással indítva. 
A kohéziós politikának az EU-2020 stratégiával való összeegyeztetése alapján a Bizottság az 
új programok időben történő elfogadására és megkezdésére, a szakpolitika hatásának 
maximalizálására, és a stratégiai programozás folyamatának erősítésére kíván összpontosítani, 
gondoskodva az európai hozzáadott értékről és a ráfordítások hasznosságának javítása. 



PA\942749HU.doc 5/6 PE514.867v01-00

HU

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. kételyének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a 2014-es költségvetési tervezetben az 1b. 
fejezet számára elkülönített összegek elegendőek-e a regionális politika – az Unió által a 
Szerződésben meghatározott – minimális szükségleteinek és céljainak fedezésére;

2. Aggodalommal veszi tudomásul az 1b. fejezet alatti kötelezettségvállalási előirányzatok 
47 560,6 millió euróra való, 13,5%-os csökkentését és a kifizetési előirányzatok 51 093,7 
millió euróra való, 9,3%-os csökkentését 2013 során, mely utóbbi összeg tartalmazza a 
2007–2013-as időközi kifizetésekre előirányzott 46 765,5 millió eurót, valamint a 2000–
2006-os időszak lezárására vonatkozó kifizetési előirányzatok 83%-os, 592 millió euróra 
való csökkenését;

3. megjegyzi, hogy a Bizottság szerint a 2014-es költségvetési tervezet csupán átmeneti, a 
kifizetési előirányzatok több mint felét (52%) teljesítetlen kifizetésekre és régebbi 
programok befejezésére különítették el; azonban meglepődésének ad hangot amiatt, hogy 
a fennálló kötelezettségvállalások szintje továbbra is emelkedik;

4. további felvilágosítást kér azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság kiszámította-e, milyen 
hatása lesz a többéves pénzügyi keretről szóló megállapodásban foglalt bizonyos források 
előrehozatalának, a pénzügyi stabilitásukat illetően komoly nehézségekkel küzdő, vagy 
azok veszélyének kitett tagállamok uniós társfinanszírozási aránya növelésének, valamint 
az automatikus visszavonási időszak bizonyos tagállamok esetében javasolt, egy éves 
meghosszabbításának.

5. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság az előfinanszírozás alapjául a 2013. 
februári tanácsi következtetésekben elfogadott szintet alkalmazta, amely a Kohéziós 
Politika jövőjéről folyó intézményközi, ágazati tárgyalások tárgya, és ezért az Európai 
Parlamentnek együttdöntési joga van, így a Bizottság fennáll a veszélye, hogy 
megelőlegezi e tárgyalások eredményét; emlékeztet arra, hogy az előfinanszírozás 
alapvető fontosságú, mivel a tagállamoknak és a régióknak az időszak kezdetén megfelelő 
forrásokra van szükségük az olyan projektekbe való beruházáshoz, amelyek hozzájárulnak 
a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság leküzdésére tett erőfeszítésekhez; ebben az 
összefüggésben emlékeztet a Fejlesztési Bizottság azon álláspontjára, hogy a jelenlegi 
időszakban alkalmazott előfinanszírozási arányokat fenn kell tartani, mivel a válságnak 
még nincs vége;

6. emlékeztet az Európai Parlament álláspontjára, hogy csak akkor adhatja le szavazatát a 
többéves pénzügyi keret mellett, ha teljes garancia áll rendelkezésre arra nézve, hogy a 
2013-as fennálló kifizetési igényeket teljes mértékben fedezni fogják. kitart amellett, hogy 
a Tanács ragaszkodjon azon politikai kötelezettségvállalásához, hogy késedelem nélkül 
további költségvetés-módosítást fogadjon el a kifizetési előirányzatok hiányának 
elkerülésére, amely strukturális hiányhoz vezethetne az uniós költségvetésben 2013 
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végén; kijelenti, hogy a Parlament mindaddig nem adja egyetértését a többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelethez, és nem fogadja el a 2014. évi költségvetést, amíg a Tanács el 
nem fogadja ezt az új költségvetés-módosítást, amely a Bizottság által feltárt fennmaradó 
hiányt fedezi;

7. 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. fejezet esetében javasoltaknak megfelelően.


