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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a költségvetési megszorítások regionális és helyi hatóságokra kifejtett hatásáról, 
tekintettel az uniós strukturális alapok kiadásaira a tagállamokban

(2013/2042(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2012. június 28-i és 29-i Európai Tanács következtetéseire1,

– tekintettel a 2012. június 14-i és 29-i Európai Tanács következtetéseire2,

– tekintettel a jövõbeni kohéziós politikáról és a többéves pénzügyi keretrõl szóló, 
folyamatban lévõ intézményközi tárgyalásokra,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi 
rendeletre,

– tekintettel az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az 
eurócsoport elnökeinek „A valódi Gazdasági és Monetáris Unió felé” címû jelentésére 
vonatkozó, Bizottsághoz intézett ajánlásokkal ellátott, 2012. november 20-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel „Az európai városfejlesztési menetrend és jövõje a kohéziós politikában” címû, 
2011. június 23-i állásfoglalására4,

– tekintettel az elõzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az 
euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös 
rendelkezésekrõl szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 
2013. március 12-i jogalkotási állásfoglalására5,

– tekintettel a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdõ vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési 
felügyeletének megerõsítésérõl szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról szóló, 2013. március 12-i jogalkotási állásfoglalására6,

– tekintettel a „Kohéziós politika: reálgazdasági beruházások” címû, 2009. március 11-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i 
                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136151.pdf.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0430.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0284.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0070.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0069.
7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0124.
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következtetéseirõl szóló, 2013. március 13-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága „Szinergiák a magánberuházások és a közfinanszírozás 
között helyi és regionális szinten – partnerségek a gazdasági növekedés és a prosperitás 
érdekében” címû, 2013. március 6-i véleménytervezetére,

– tekintettel a Régiók Bizottsága „Nagyobb szinergiák kialakítása az uniós, nemzeti és 
szubnacionális költségvetések között” címû, 2013. február 1-jei véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottságának „A költségvetési megszorítások helyi pénzügyekre és 
beruházásra gyakorolt hatása” címû, 2012. évi tájékoztató feljegyzésére,

– tekintettel az Európai Beruházási Banknak „A 2008–2009. évi recesszió hatása az Európai 
Unión belüli regionális konvergenciára” címû, 2012. december 14-i feljegyzésére2,

– tekintettel az Európai Bizottság által kiadott „Occasional Papers” 2012. decemberi, „The 
Quality of Public Expenditures in the EU” (A közkiadások minõsége az EU-ban) címmel 
megjelent számára3,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményeire (A7-0000/2013),

A. mivel a globális gazdasági és pénzügyi válság az Európai Unióban meggyengítette a 
társadalmi, gazdasági és területi kohéziót, magasabb munkanélküliséget és alacsonyabb 
GDP-t eredményezett, valamint növelte a regionális különbségeket és a költségvetési 
hiányt nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt;

B. mivel a válság a különbözõ uniós régiókban igen eltérõ súlyossággal és idõpontokban 
következett be, és kihangsúlyozta a már fennálló strukturális hiányosságokat, erõteljesen 
visszavetette a GDP növekedését, rekordszintû munkanélküliségi rátákat eredményezett, 
továbbá az üzleti környezet romlását és a fogyasztói bizalom csökkenését idézte elõ;

C. mivel a bankok és a pénzügyi piacok a szuverén és a nemzeti szint alatti kormányok 
hitelképességének romlását érzékelték, ezért egyre kevésbé voltak hajlandók hitelezni;

D. mivel a költségvetési paktum nem bizonyult alkalmasnak a válság kihívásainak 
megválaszolására, és a legéletképesebb megoldásként egy növekedési paktumot helyeztek 
kilátásba, mivel abban a kérdésben jelenleg egyetértés van, hogy a pénzügyi szigor és a 
költségvetési megszorítások beruházások nélkül nem lendítik fel a gazdaságot, és nem 
biztosítanak a munkahelyteremtésnek és a gazdasági növekedésnek kedvezõ 
körülményeket;

E. mivel az európai strukturális és beruházási alapok célja, hogy a regionális különbségek 
csökkentésével, a konvergencia elõmozdításával és a fejlõdés, a foglalkoztatás és a 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0078.
2 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/econ-note-2012-regional-convergence.htm.
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp125_en.pdf.
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társadalmi elõrehaladás termelõ beruházások általi ösztönzésével növeljék a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót az Európai Unióban;

F. mivel az európai strukturális és beruházási alapok egyaránt olyan kiadások, amelyeket az 
intelligens, inkluzív és fenntartható növekedés és a versenyképesség támogatására 
irányoztak elõ, így pozitívan befolyásolják a hiány/GDP arány nevezõjét;

G. mivel az államadósság-válság által kiváltott, egész Európát érintõ összeomlás nyomán 
széles körben kellett megszorító politikákat alkalmazni; mivel e politikák rendkívül káros 
hatással voltak a helyi pénzügyekre, számos költségvetési tétel csökkenését vagy 
mérséklését okozták, és súlyosan veszélyeztették a nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
képességét a termelõ beruházások finanszírozására és társfinanszírozására;

H. mivel csak néhány állam folytatta a helyi beruházások támogatását, míg az államadósság-
válság által sújtott többi ország úgy döntött, hogy befagyasztja vagy csökkenti a helyi 
hatóságoknak nyújtott beruházási támogatást, és egyre inkább központosításhoz és olyan 
belsõ stabilitási szabályok bevezetéséhez folyamodik, amelyek erõteljesen visszafogják a 
beruházásokat;

I. mivel a nemzeti szint alatti kormányok kulcsszerepet játszanak a regionális fejlõdésben: a 
közberuházások 60%-át és a gazdasági célú konszolidált kormányzati kiadások 38%-át 
képviselik, ami magában foglalja a regionális fejlõdésre befolyást gyakorló kiadások, így 
a kereskedelmi és munkaügyekkel, a mezõgazdasággal, a közlekedéssel vagy a kutatással 
és fejlesztéssel kapcsolatos kiadások nagy részét;

J. mivel a beruházás az Unió országainak kétharmadában kiigazítási tényezõként mûködött, 
ami részben a válság leküzdésére 2009-ben kifejtett erõfeszítéseknek tudható be; mivel a 
beruházások nyolc országban, köztük Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban, 
Olaszországban és Írországban több mint 10%-kal visszaestek; mivel a beruházások 2010-
ben kezdõdött visszaesése (a központi kormányzatok által nyújtott beruházási 
támogatások 8,7%-kal zuhantak) tovább tart, és úgy tûnik, hogy egy negatív spirálban 
folytatódik;

K. mivel a nemzeti szint alatti hatóságok kötelesek részt venni a konszolidációs 
erõfeszítésekben és csökkenteni hiányukat és adósságukat, miközben a pénzügyileg 
gyengébb, nemzeti szint alatti kormányok számára romlottak a hitelfeltételek;

L. mivel a közberuházások kulcsszerepet játszanak a társadalmi befogadásban, és az Unió 
gazdaságának számos létfontosságú szektorában – így a munkaerõpiacon, az 
infrastruktúra, a kutatás és az innováció területén, valamint a kkv-k vonatkozásában –
alapvetõ szükség van a beruházásokra;

M. mivel a konvergencia a 2000 és 2007 között tapasztalt erõsödést követõen a recesszió 
idején jelentõsen lelassult az Unióban; mivel a leginkább érintett régiók azok voltak, 
amelyekben nem fenntartható és spekulatív beruházásokat hajtottak végre, illetve azok, 
amelyek erõs exportorientált feldolgozó ágazatokkal rendelkeztek;

N. mivel a Stabilitási és Növekedési Paktum rugalmatlan alkalmazása veszélyeztetheti a 
kohéziós politika által támogatott programok társfinanszírozását;
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Általános megállapítások

1. mély aggodalommal állapítja meg, hogy az Unióban ma nyilvánvalóan nõnek a regionális 
különbségek, és a viszonylag szegény régiók az új tagállamokban és Dél-Európában, a 
gazdag régiók pedig Közép- és Észak-Európában találhatók;

2. ismételten hangsúlyozza a kohéziós politika mint fõ beruházási eszköz jelentõségét, amely 
központi szerepet játszik a válság elleni küzdelemben és abban, hogy az Uniót és régióit a 
fenntartható növekedés útjára állítsa; hangsúlyozza ezért, hogy a többéves pénzügyi 
keretrõl szóló tárgyalások során elegendõ költségvetési forrást kell biztosítani a 
strukturális és beruházási alapok számára, és felhívja a figyelmet különösen arra, hogy 
számos területen – foglalkoztatás, innováció, fenntartható fejlõdés és a kkv-k támogatása 
– ezek az alapok biztosítják a beruházások nagy részét;

3. rámutat arra, hogy a kohéziós politika ellenállónak bizonyult a válsággal szemben azáltal, 
hogy programjait és finanszírozási eszközeit az adott helyzethez igazította, és így nagyobb 
rugalmasságot biztosított és döntõ hozzájárulást nyújtott azokon a területeken, ahol a 
gazdaság korszerûsítéséhez és a versenyképesség javításához beruházásokra van szükség;

Az uniós régiók finanszírozási kapacitása és a regionális, nemzeti és uniós szint közötti 
szinergiák

4. kiemeli a nemzeti szint alatti hatóságok szerepét a költségvetés kiegyensúlyozásában, amit 
azáltal biztosítanak, hogy szinten tartják a beruházásokat, társfinanszírozást nyújtanak az 
új projektekhez és ösztönzõ hatást gyakorolnak a magánberuházásokra, különösen, ha 
ezek szintje alacsony; hangsúlyozza, hogy recesszió és gyenge növekedés idején a 
növekedési potenciál fenntartása érdekében létfontosságú a finanszírozási és 
társfinanszírozási, valamint a beruházások iránti kötelezettségvállalások megtételére való 
kapacitás;

5. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az elhúzódó megszorító intézkedések és a 2011-ben és 
2012-ben végrehajtott, az állami költségvetésekre fokozott nyomást gyakorló és azokat 
visszafogó szigorú gazdasági kormányzás csökkenthetik az Európa 2020 stratégia 
megvalósítását szolgáló helyi politikák mozgásterét;

6. hangsúlyozza, hogy a különösen a regionális és helyi szinten a növekedés ösztönzését és a 
munkahelyek megõrzését célzó közberuházási programok és projektek biztosítása 
érdekében helyre kell állítani és javítani kell a nemzeti szint alatti szint finanszírozási 
kapacitását;

7. üdvözli a Bizottság 2012. évi jelentését a gazdasági és monetáris unión belüli 
államháztartásokról és különösen a jelentésnek az Unión belüli költségvetési 
decentralizációról szóló fejezetét, amely hangsúlyozza a föderalista, a bevételnövelést és a 
kiadásokkal kapcsolatos feladatokat az állam alatti szint hatóságaihoz utaló költségvetési 
modell helyességét; felkéri a Bizottságot, hogy a gazdasági és monetáris unión belüli 
államháztartásokról szóló jövõ évi jelentésbe vegyen fel egy fejezetet, amely az állam 
alatti szintû költségvetések és reformok helyzetével foglalkozik;

8. hangsúlyozza, hogy nagyobb szinergiát kell teremteni a nemzeti, a nemzeti szint alatti és 
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az európai költségvetések között a különbözõ uniós, tagállami és állam alatti szintû 
költségvetési hatóságok szerepének és feladatainak egyértelmû meghatározása révén, ezen 
belül az uniós szakpolitikai és finanszírozási közremûködés szerepének és alapjainak 
egyértelmû meghatározásával, tiszteletben tartva a szubszidiaritást és a helyi és regionális 
hatóságok költségvetési jogait (a döntéshozatalban és ellenõrzésben betöltött szerepüket), 
vagyis az õket megválasztó közösségeknek való demokratikus elszámoltathatóságukat, 
valamint a prioritások és a kiadások meghatározásában az egyes kormányzati szintek 
önállóságának biztosításával;

9. határozottan támogatja a költségvetési folyamatok nagyobb átláthatóságát valamennyi 
kormányzati szinten (ami magában foglalja az uniós finanszírozási források pontos 
megjelölését a nemzeti és állam alatti szintû költségvetéseken belül), valamint a regionális 
szintû uniós finanszírozási programok kiadásaira vonatkozó adatok elérhetõségének 
biztosítását uniós szinten (ahol ez lehetséges), továbbá annak tisztázását, hogy uniós, 
tagállami és állam alatti szinten hogyan hangolják össze a prioritásokat és a finanszírozást 
a megállapított uniós szintû prioritásokkal;

10. felkéri a Bizottságot, hogy végezze el a növekedést szolgáló beruházások támogatását 
célzó új finanszírozási eszközökben és forrásokban – mint a kötvénypiac, a 
kockázatmegosztó eszköz és az innovatív pénzügyi eszközök – rejlõ potenciál alapos 
elemzését és értékelését; 

Az Unió gazdasági kormányzása és a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló 
beruházások

11. úgy véli, hogy a helyi hatóságoknak az új európai gazdasági kormányzás keretébe való 
fokozottabb bevonása elengedhetetlen a koordináció javításához és az Európa 2020 
stratégia célkitûzéseinek eléréséhez;

12. nyomatékosítja, hogy ellenzi a makrogazdasági feltételesség bevezetését a 2014–2020 
közötti kohéziós politikában, mivel az hátrányosan érintené a válság miatt már 
meggyengült régiókat és társadalmi csoportokat, és a kifizetések felfüggesztésével 
aránytalan hatásokat eredményezhet bizonyos tagállamokban és különösen egyes 
régiókban, annak ellenére, hogy azok teljes mértékben kiveszik a részüket az állami 
költségvetések kiegyensúlyozását célzó erõfeszítésekbõl;

13. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden mozgásteret vegyenek igénybe a 
Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágában a termelõ állami beruházások 
szükségessége és a költségvetési fegyelem célkitûzése közötti egyensúly megteremtése 
céljából biztosított lehetõségek kihasználására;

14. úgy véli, hogy a strukturális és beruházási alapok által társfinanszírozott programok 
végrehajtásához kapcsolódó állami kiadásokat ki kell venni a Stabilitási és Növekedési 
Paktum korlátozásai alól, mivel ezek a kiadások a versenyképesség, a növekedés és a 
munkahelyteremtés támogatását szolgálják;

15. felkéri a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a meglévõ uniós költségvetési 
keretrendszeren belüli lehetséges intézkedésekrõl, hogy ezzel is elõsegítse a folyó 
kiadások és a beruházások különválasztását a költségvetési hiány kalkulációjában, ezzel 
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elkerülve, hogy a hosszú távú nettó elõnyökkel járó állami beruházásokat kiadásként 
számítsák be; 

16. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a gazdasági és monetáris unió jövõjérõl 
szóló, folyamatban lévõ tárgyalások keretében a makrogazdasági kormányzási rendszer 
teljes rugalmassági mozgásterét vegyék figyelembe a termelõ beruházás lehetõvé tétele 
érdekében, és e célból gondolják át különösen a Stabilitási és Növekedési Paktum és a 
termelõ állami beruházás közötti kapcsolatot, és vegyék ki a Stabilitási és Növekedési 
Paktum szerinti költségvetési felügyeleti szabályok hatálya alól azokat az állami 
kiadásokat, amelyek a növekedésbarát politikák keretében a strukturális és beruházási 
alapok által társfinanszírozott programok végrehajtásához kapcsolódnak;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A jelenlegi válság jelentõsen korlátozza a tagállamok államháztartását. Emellett a jelenlegi 
pénzügyi és gazdasági válság közepette a nemzeti szint alatti (regionális és helyi) hatóságok 
egyre inkább azzal a nehéz kérdéssel szembesülnek, hogy képesek-e termelõ beruházásokat 
biztosítani. Egyrészt bevételeik jelentõs visszaesését tapasztalják, mivel a központi 
kormányzatok leállítják az átutalásokat és a megszorításokhoz való hozzájárulásra kérik a 
regionális és helyi kormányzatokat, másrészt pedig biztosítaniuk kell a válság következtében 
egyre nagyobb kiadással járó szociális szolgáltatásokat, ami külön terhet jelent költségvetésük 
számára.

Ebben a sajátos helyzetben az elõadó fontosnak tartja, hogy konkrét javaslatok szülessenek 
annak érdekében, hogy – a Stabilitási és Növekedési Paktum szigorú végrehajtása idején – a 
nemzeti társfinanszírozás a lehetõ legrugalmasabban kapcsolódhasson az uniós fejlesztési 
kiadásokhoz. Ennek megvalósításához meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi válság milyen 
mértékben befolyásolta a nemzeti szint alatti hatóságok képességét az Európa 2020 stratégia 
növekedési és munkahely-teremtési célkitûzéseinek teljesítésére, és javaslatokat kell tenni 
arra nézve, hogy miként javítható ezen intézmények termelõ beruházásokat szolgáló 
finanszírozási kapacitása.

Tekintettel a jövõbeli kohéziós politikáról és a többéves pénzügyi keretrõl szóló, folyamatban 
lévõ tárgyalásokra és általánosabban a jövõbeni gazdasági és monetáris unióval kapcsolatos 
vitára, az elõadó hangsúlyozza, hogy politikai szempontból kiemelten fontos, hogy a 
Parlament megvalósítható opciókat mutasson fel és ajánljon a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságoknak az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó beruházások 
végrehajtására.

A fentiek fényében az előadó szükségesnek tartja, hogy a makrogazdasági kormányzási 
rendszer teljes rugalmassági mozgásterét használják ki a megfelelő beruházások lehetővé 
tétele érdekében, és e célból gondolják át különösen a Stabilitási és Növekedési Paktum és a 
termelő állami beruházás közötti kapcsolatot. Az elõadó határozottan kéri a Bizottságot, hogy 
2013. július 31-ig készítsen jelentést e tárgyban, amint azt az úgynevezett „kettes csomag” 
kérte:

- a kohéziós politika és a vidékfejlesztési politika keretében társfinanszírozott 
programok végrehajtásához kapcsolódó állami kiadásokat ki kell venni a Stabilitási és 
Növekedési Paktum korlátozásai alól, mivel ezek a kiadások a versenyképesség és a 
növekedés támogatását szolgálják;

- a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágában a termelõ állami beruházások 
szükségessége és a költségvetési fegyelem célkitûzése közötti egyensúly 
megteremtése érdekében biztosított lehetõségek kihasználása.  


