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Európának 
stratégiára van 
ahhoz szüksége, 
hogy a válságból 
megerősödve álljon 
fel, és 
szembenézzen a 
hosszú távú 
kihívásokkal.

A válság jelentősen megnehezítette a jövőbeni gazdasági
növekedés biztosításának feladatát. A válság alatt növekedési 
potenciálunk a felére csökkent. Számos beruházási terv, 
tehetség és ötlet mehet veszendőbe a bizonytalanságok, a 
lanyha kereslet és a forráshiány miatt. Európa előtt egyértelmű, 
mégis kihívást jelentő döntések állnak. Európának együtt kell a 
fellendülés azonnali kihívásával, illetve a hosszú távú 
kihívásokkal szembenéznie, versenyképességét visszanyernie, 
termelékenységét fellendítenie és Európát a jólétbe vezető úton 
elindítania. Amire szükség van, az egy olyan stratégia, 
amelynek célja, hogy intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a 
foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi 
kohézió. Ennek kell az Európa 2020 stratégiát alkotnia.

Mit javasol a 
Bizottság?

A lisszaboni stratégia értékelését követően az Európai Bizottság 
2010. március 3-án elfogadta az Európa 2020-ról szóló 
javaslatát1. A Bizottság három, egymást kölcsönösen erősítő 
prioritást terjeszt elő: az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést; valamint az egyes prioritások keretében hét kiemelt 
kezdeményezést2 az előrelépés katalizálása céljából. A 
Bizottság öt kiemelt célra3 is javaslatot tesz annak 
meghatározása érdekében, hogy az 2020-ra mit szeretne elérni, 
illetve az előrehaladás nyomon követés céljából. Annak 
biztosítására, hogy minden tagállam saját helyzetéhez igazítsa 
az Európa 2020 stratégiát, ezeket az uniós célokat nemzeti 
célokra és ütemtervekre kell átfordítani. A stratégia az idejében 
történő és hatékony végrehajtás biztosítására erős irányítási 
keretrendszert és célzottabb országfelügyeletet igényel majd.

A Parlament 
üdvözli az átfogó 
célkitűzéseket, de 
bírálja a főbb 
elemeket.

Az Európai Parlament üdvözli4 a Bizottság EU 2020-as 
stratégiára irányuló javaslatát, mivel az előző lisszaboni 
stratégia számos hiányosságát orvosolja. Kifejezte azonban 
csalódottságát az Európai Tanács által 2010. március 26-án 
elfogadott, új Európa 2020 stratégia főbb elemeivel 

                                               
1 COM(2010) 2020
2 az „Innovatív Unió”; a „Mozgásban az ifjúság”; az „Európai digitális menetrend”; az „Erőforrás-hatékony 
Európa”; az „Iparpolitika a globalizáció korában”; az „Új készségek és munkahelyek menetrendje”; valamint a 
„Szegénység elleni európai platform”
3 A 20-64 éves korosztály 75 %-ának foglalkoztatottnak kell lennie; az Unió GDP-jének 3 %-át K + F-be kell 
fektetni; a „20/20/20” éghajlat/energia célkitűzéseket teljesíteni kell, beleértve a kibocsátások 30 %-os 
csökkentését, ha a feltételek megfelelőek); az oktatásból lemorzsolódók arányának 10 % alatt kell lennie, és 
legalább a fiatalabb generáció 40 %-át felsőfokú végzettséghez kell juttatni; a szegénységgel fenyegetettek 
számának 20 millióval kell csökkennie.
4 Az Európai Parlament 2010. március 10-i állásfoglalása az „EU 2020” stratégiáról (P7_TA(2010)0053)
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kapcsolatban; sürgeti az Európai Tanácsot, hogy vonjon le
tanulságokat a jelenlegi válságból, és valóban előremutató, 
ambiciózus és koherens stratégiát dolgozzon ki1. A Parlament 
különösen figyelmeztetett az Európa 2020 stratégia – így a 
cselekvési tervnél többet nem jelentő kiemelt célok és 
iránymutató javaslatok, illetve a szűk keresztmetszetek és 
mutatók – tartalmának igen általános jellege miatt. Az előadó 
teljes mértékben osztja ezt a bírálatot. A Bizottság költségvetés-
felülvizsgálatról szóló dokumentumában nem szerepel 
részletesen, hogy a különféle szakpolitikákat miként fogják az 
egyes Európa 2020 célkitűzésekhez rendelni, de még az sem, 
hogy a horizontális politikák (pl. a KAP, a kohéziós politika) 
megosztásra kerülnek-e a célkitűzések között. Ez a következő 
többéves pénzügyi keret felépítésének és belső 
rugalmasságának kialakítása szempontjából kiemelkedő 
fontossággal bír.

Az Európa 2020 
stratégia 
véghezvitele: nem 
csak pénzügyi 
ráfordításokról van 
szó; az optimális 
politikai 
eszközkombináció.

Az Európa 2020 stratégiában nem kizárólagosan, és nem is a 
legnagyobb hangsúllyal kapnak szerepet a pénzügyi 
ráfordítások. Az összes uniós szintű eszközt mozgósítanunk 
kell – történetesen az egységes piacot – a szűk keresztmetszetek 
leküzdése és az Európa 2020 stratégia céljainak elérése 
érdekében. Minden egyes alkalommal értékelni kell, hogy a 
célkitűzések eléréséhez melyik a legmegfelelőbb politikai 
eszközkombináció: a jogalkotás, az összehangolás, a pénzügyi 
ráfordítás vagy ezek együttese. Amennyiben indokolt pénzügyi 
erőforrásokhoz folyamodni, tiszteletben kell tartani a 
szubszidiaritás (ki tudja a feladatot a legmegfelelőbben ellátni) 
és az arányosság (a finanszírozási programot úgy kell 
kialakítani, hogy optimális módon lehessen a kívánt 
eredményeket elérni) elvét.

Kötelező 
követelmény: az 
uniós és nemzeti 
költségvetések 
közötti szinergia 
elérése.

Az Európa 2020 stratégia egyaránt köti EU-t és – elsődlegesen 
– a tagállamokat. Eredmények elérése érdekében a feladatokat 
és felelősségi köröket tökéletesen összehangolva kell 
szétosztani a kormányzás uniós, nemzeti, regionális és helyi 
szintjein. Az uniós költségvetés az összes európai közkiadásnak 
csak 2 %-át adja. Ezért elengedhetetlen, hogy a beruházások 
zöme a nemzeti költségvetésekből, illetve megfelelő 
ösztönzőkön és kedvező keretfeltételeken keresztül a 
magánszektorból érkezzen. Ugyanígy elengedhetetlen az uniós 
és nemzeti szintű ráfordítások nagyobb szinergiájának 
megvalósítása is. Noha az Unió és a tagállamok 
szakpolitikáikat hivatalos (pl. átfogó gazdaságpolitikai 
iránymutatások, koordináció nyílt módszere) és beépített 

                                                                                                                                                  
1 Az Európai Parlament 2010. június 16-i állásfoglalása az „EU 2020” stratégiáról (P7_TA(2010)0223)
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mechanizmusok útján egyeztetik, a gyakorlatban csak elvétve 
valósulnak meg költségvetési szinergiák 1. Az új gazdaság- és 
költségvetési politikai koordinációs mechanizmus (az ún. 
„európai szemeszter”) minden bizonnyal megfelelő keretet 
nyújt a kívánatos költségvetési szinergiák eléréséhez. Az új 
hathónapos ciklus alatt a tagállamok áprilisban áttekintik 
középtávú költségvetési stratégiáikat, és egyidejűleg 
megalkotják nemzeti reformprogramjaikat. Június és július 
hónapban az Európai Tanács és a Tanács szakpolitikai 
ajánlásokkal él majd a tagállamok felé, még mielőtt azok 
véglegesítenék a következő évre vonatkozó költségvetésüket. A 
tagállamoknak középtávú költségvetési stratégiájukban 
részletesen be kell mutatniuk az Európa 2020 stratégia 
különféle célkitűzéseihez való hozzájárulásukat. Tájékoztatást 
kell adniuk arról is, hogy az Európa 2020 stratégia különféle 
célkitűzéseinek elérésére miként használtak fel nemzeti és uniós 
pénzeszközöket 2. A Bizottságnak ezeket az értékes adatokat 
arra kell felhasználnia, hogy pénzügyi programozási eszközeit 
megfelelőbben összpontosítsa, valamint előmozdítsa a 
tagállamok között a bevált gyakorlatok cseréjét és a 
szakpolitikai tanulást.

EU-költségvetés: a 
nemzeti 
költségvetésekhez 
képest kicsi, de 
mobilizáló hatása 
jelentős.

Míg az Unió célkitűzései közül sok elérhető jogi vagy politikai 
koordináció útján, a Parlament hangsúlyozta 3, hogy – noha a 
költségvetési források zömét a tagállamoktól várják – az uniós 
költségvetésnek mobilizáló és összehangoló kapacitásának 
köszönhetően központi szerepet kell betöltenie e stratégia 
véghezvitelében, és ennek kell a kiadási programok új 
generációja próbakövének lennie.

Az aktuális 
költségvetés nem 
tükrözi 
megfelelően az 
Európa 2020 
stratégiát.

A Parlament már rámutatott4, hogy a jelenlegi költségvetés nem 
tükrözi kellőképpen a XXI. század kihívásainak való 
megfeleléshez szükséges pénzügyi igényeket. A Bizottság által 
az eredeti 2011-es költségvetési tervezetben az Európa 2020 
stratégia különféle kiemelt célkitűzéseit támogató tételek 
azonosítására végzett vizsgálat szerint 5 a költségvetésnek (az 
igazgatási kiadások figyelmen kívül hagyásával) csak 43 %-a 
támogat Európa 2020 célkitűzéseket. A Bizottság által 

                                                                                                                                                  
1 A Parlament megbízásából készült tanulmány szerint a nemzeti költségvetések néhány – főként a regionális 
politikában mutatkozó – kivételtől eltekintve ritkán utalnak a lisszaboni és más uniós stratégiák célkitűzéseinek 
eléréséhez való hozzájárulásukra.
2 P7_TA(2010)0223.
3 P7_TA(2010)0191. 
4 P7_TA(2010)0053.
5 Lewandowski úr augusztus 20-i levele Jedrzejewska asszonyhoz az Európa 2020 stratégia 2011-es uniós 
költségvetésben történő finanszírozásáról
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rendelkezésre bocsátott adatok elemzése a következő 
eredményt adja: 

- Csak az 1a. (belső politikák, 86%) és az 1b. (kohéziós 
politika, 67%) megnevezés minősül az Európa 2020 
stratégiával szoros kapcsolatban állónak.

- A 2. (természeti erőforrások) megnevezés alatt a piaci 
vonatkozású kiadások és a közvetlen támogatások (a
megnevezés 73,5 %-a) a Bizottság szerint nem járulnak 
hozzá az Európa 2020 stratégiához. 

- Az Európa 2020 stratégia három célkitűzéséhez történetesen 
az 1b. (kohéziós politika) megnevezés járul hozzá a 
legnagyobb mértékben (az Európa 2020 összes kiadásának
60 %-ával). Emiatt a kohéziós politika minősül az Európa 
2020 stratégia teljesítése legfőbb eszközének.

- A 3a. (Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése), a 3b. 
(Polgárság) és a 4. (Külkapcsolatok) megnevezést abszolút 
és relatív mértékben egyaránt az Európa 2020 stratégiához 
csak érintőlegesen hozzájáruló megnevezésnek tekintik.

Az előadó bizonyos fokú szkepticizmusának ad hangot a 
Bizottság által végzett azonosítással kapcsolatban, és felkéri a 
Bizottságot, hogy pontosítsa az annak vizsgálatakor használt 
szempontrendszert, hogy a kiadási programok támogatják-e az 
Európa 2020 stratégiát.
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Az Európa 2020 
stratégiának a 
következő többéves 
pénzügyi keret fő, 
de nem kizárólagos 
politikai 
hivatkozásának 
kell lennie.

Az előadó a bizottságban zajló vitákból azt szűri le, hogy a 
2013 utáni többéves pénzügyi keret politikai hivatkozásául az 
Európa 2020 stratégiának kell szolgálnia. Ugyanakkor 
meggyőződése, hogy nem szabad az Európa 2020 stratégiát az 
összes uniós szakpolitikai területet lefedő, mindenható 
stratégiaként kezelni. Ezáltal felhígul fő irányultsága, a 
növekedés és a munkahelyteremtés, és lehetetlenné válik a 
stratégia egységes irányítása. Az előadó véleménye, hogy más 
célkitűzéseket követnek és ezáltal az Európa 2020 stratégiától 
elkülönítendőek az olyan szakpolitikai területek, mint a 
polgárság, a jog érvényesülése, a szabadság és a biztonság, 
illetve a külkapcsolatok.

A megreformált 
KAP-nak és a 
kohéziós 
politikának a 2020-
as stratégia 
keretein belül kell 
maradnia.

Az előadó egyetért az Európai Tanács következtetésével 1, 
miszerint  „a stratégiát minden közös szakpolitikának 
támogatnia kell, többek között a közös agrárpolitikának és a 
kohéziós politikának.”
A mezőgazdasági és kohéziós politika lehet a 2020-as 
stratégiába legnehezebben integrálható két politika. 
Részvételük azonban elengedhetetlen a sikeréhez. E tekintetben 
emlékeztetni kíván a Parlament közelmúltban, a KAP2 és a 
kohéziós politika 3 2020-as keretrendszerbe való integrálásáról 
elfogadott állásfoglalására.

A kohéziós politika 
kulcsszerepe az 
Európa 2020 

Amint azt a 2011. évi költségvetés-tervezet elemzése is 
bizonyítja, a kohéziós politika és a megvalósítását célzó 
strukturális alapok tagállami és regionális szinten egyaránt 

                                               
1 Az Európai Tanács 2010. március 25–26-i következtetései.
2 P7_TA(2010)0223 „63. rámutat arra, hogy a KAP 2013-ig történő reformját és a fenntartható erdőgazdálkodási 
stratégia kialakítását az Európa 2020 stratégián belül kell figyelembe venni; meggyőződése, hogy a megfelelő 
keretszabályozással és költségvetési forrásokkal a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás fontos szerepet játszhat 
a gazdasági fellendülés biztosítását célzó átfogó európai stratégiában, miközben hozzájárulhat az uniós és 
globális élelmiszer-biztonsághoz, az Unió 90%-át kitevő vidéki táj megőrzéséhez, a vidéki területek 
munkahelyeinek védelméhez és a környezetvédelmi előnyök biztosításához, valamint nagyban közreműködhet 
az alternatív energiaforrások felkutatásában”

3 P7_TA(2010)0223 „61. úgy véli, egy szilárd és megfelelően finanszírozott, az összes európai régiót felölelő 
kohéziós politikának teljes mértékben összhangban kell lennie az Európa 2020 stratégiával, valamint hogy ez a 
politika – horizontális megközelítése miatt – az Európa 2020 céljai sikeres megvalósításának, valamint az EU-n 
belüli társadalmi, gazdasági és területi kohézió elérésének előfeltétele; sürgeti ezért a kohéziós politika 
végrehajtására vonatkozó szabályok további egyszerűsítését a felhasználóbarát jelleg javítása, az 
elszámoltathatóság és a jövőbeli kihívásokkal és a gazdasági válságok okozta fenyegetéssel való megfelelőbb 
szembenézés érdekében;”



DT\851775HU.doc 7/15 PE454.602v01-00

HU

stratégia 
célkitűzéseinek 
elérésében

kulcsszerepet játszanak az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés prioritásainak elérésében. Emiatt oly fontos a 
kohéziós finanszírozás hozzáadott értékének maximalizálása 
annak az Európa 2020 célkitűzésekre összpontosításával, illetve 
az eredményekre való következetes koncentrálással.

Hatások a 
költségvetés 
felépítésére

A költségvetésnek van egy nyilvánvaló előnye, ugyanis 
felépítésében és egyenlegében is tükrözi az Unió politikai 
prioritásait. Ezért a nyilvánvaló válasz, hogy a költségvetést az 
Európa 2020 stratégia köré kell szervezni. A Bizottság olyan 
felépítést javasolt, amely mindhárom Európa 2020 
célkitűzéshez egy alfejezetet rendel. Ez a szervezeti kialakítás 
jobban lehetővé tenné a politikai prioritások megjelenítését, 
egyben lehetővé téve az azonos célkitűzést szolgáló 
szakpolitikák közötti jobb koordinációt, illetve az alfejezeten 
belüli nagyobb fokú rugalmasságot. Ez a felépítés azonban 
összetett programozást és irányítást igényelhet, ha egyes 
szakpolitikák (pl. a mezőgazdaság és a kohézió) több 
célkitűzésre/alfejezetre is kiterjednek. Ezt a kérdést az előadó a 
költségvetés felépítéséről szóló munkadokumentumában fogja 
kifejteni. 

A rugalmasság 
elengedhetetlen

Ha beszélhetünk követelményről a 2020-ig szóló stratégiával 
kapcsolatban, ez a rugalmasság. Miközben bátorkodhatunk 
kijelenteni, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés célkitűzésként 2020-ig releváns maradhat, ugyanez 
nem igaz a célkitűzések alá tartozó prioritások és 
tevékenységek esetében. Ahogy Niels Bohr fizikus egyszer 
mondta: „az előrejelzések soha nem egyszerűek, különösen nem 
a jövőre vonatkozóan”. Az uniós költségvetés Európa 2020 
stratégiával való összehangolása progresszív feladat lesz: nem 
csak amiatt, mert fő szakpolitikáinkat át kell terveznünk az új 
célkitűzéseknek megfelelően, hanem azért is, mivel e 
célkitűzések tartalma is minden valószínűség szerint változni 
fog. Hogyan leszünk képesek a 2013 utáni többéves pénzügyi 
keretben az Európa 2020 stratégia 2015/16-ban esedékes 
félidős felülvizsgálatának tanulságai megjelenítésére?
Kizárólag megfelelő rugalmassági szabályokkal.
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MELLÉKLET
AZ UNIÓS INTÉZMÉNYEK ÉS TESTÜLETEK VÁLOGATOTT DOKUMENTUMAI AZ

EURÓPA 2020 STRATÉGIÁVAL KAPCSOLATBAN

E munkadokumentumhoz háttéranyagként a mellékletben szerepelnek az Európa 2020 
stratégia 2013 utáni többéves pénzügyi keretre gyakorolt hatásaival foglalkozó kivonatok az 
Európai Parlament közelmúltbeli állásfoglalásaiból, az Európai Tanács következtetéseiből, 
valamint a Régiók Bizottságának és a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményeiből. Ezeket 
a fentebb azonosított négy horizontális kérdéskör köré csoportosítottuk. A következő 
dokumentumok vizsgálatára került sor:

A Bizottság közleménye az Unió költségvetéséről – (COM(2010) 700) 
(COM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/co
mm_en.htm

2010. október 19.

A Bizottság közleménye – Az Európa 2020 keretei közötti intelligens 
növekedéshez hozzájáruló regionális politika – (COM(2010) 553) (COM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

2010. október 6.

Az Európai Tanács következtetései (EC2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
5346.pdf

2010. június 17.

Az Európai Parlament állásfoglalása az „EU 2020” stratégiáról (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//EN

2010. június 16.

Az Európai Parlament állásfoglalása a Közösség innovációs politikájáról a 
változó világban – Európa 2020 stratégia (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

2010. június 15.

A Régiók Bizottsága állásfoglalása – A helyi és regionális önkormányzatok 
fokozottabb bevonása az Európa 2020 stratégiába (COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin 
EN.doc

2010. június 10.

Az Európai Parlament állásfoglalása az új digitális menetrend kialakításáról 
Európa számára: 2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

2010. május 25.

Az Európai Parlament állásfoglalása a kohéziós politikának a lisszaboni és 
az EU2020-célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0191+0+DOC+XML+V0//EN

2010. május 20.

Az Európai Tanács következtetései (EC1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
3591.pdf

2010. március 25-6.

Az Európai Parlament állásfoglalása az „EU 2020” stratégiáról (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//EN

2010. március 10.
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A Bizottság közleménye „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája” (COM(2010) 2020) (COM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%2
0%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

2010. március 3.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A lisszaboni 
stratégia 2010 után (EGSZB)
hhttp://www.eesc.europa.eu/resources/docs/integrated-report-hu.pdf

2009. november 4.
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A 2013 UTÁNI TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET EURÓPA 2020 STRATÉGIÁVAL VALÓ 
ÖSSZEHANGOLÁSA

Általános szempontok
„A Bizottság javasolni fogja az Európa 2020 céljainak megvalósítását szolgáló innovatív 
finanszírozási megoldások kialakítását, a következők révén: az uniós költségvetés 
hatásosságának és hatékonyságának javítására rendelkezésre álló lehetőségek minél teljesebb 
kihasználása a prioritások markánsabb meghatározásával és az uniós kiadásoknak az Európa 
2020 céljaihoz történő igazításával annak érdekében, hogy megoldást találjunk az uniós 
finanszírozási eszközök jelenlegi szétaprózottságából fakadó problémákra (pl. kutatás-
fejlesztés, innováció; kulcsfontosságú infrastrukturális beruházások a határokon átnyúló 
energia- és közlekedési hálózatok terén; alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák) ...;" 
(COM1).

„Ma elfogadjuk a foglalkoztatást és intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó új 
stratégiánkat, az Európa 2020 stratégiát. E stratégia koherens keretet biztosít az Unió 
számára valamennyi eszközének és szakpolitikájának mozgósításához, a tagállamok számára 
pedig a fellépések fokozott koordinálásához. Elő fogja segíteni a strukturális reformok 
végrehajtását. A hangsúlyt most a végrehajtásra kell helyezni, ehhez iránymutatást nyújtunk, 
és figyelemmel kísérjük e folyamatot. Az elkövetkező hónapokban további megbeszéléseket 
folytatunk majd arról, hogy a szakpolitikák miként mozgósíthatók az EU növekedési 
potenciáljának felszabadítása érdekében; e megbeszéléseket az innovációs és 
energiapolitikával kezdjük;” (EC2)

„5. g) A stratégiát minden közös szakpolitikának támogatnia kell, többek között a közös 
agrárpolitikának és a kohéziós politikának. A fenntartható, hatékony és versenyképes 
agrárágazat jelentős mértékben fog hozzájárulni az új stratégiához, a vidéki térségekben rejlő 
növekedési és foglalkoztatási potenciál miatt, a tisztességes verseny biztosítása mellett. Az 
Európai Tanács hangsúlyozza a gazdasági, társadalmi és területi kohézió ösztönzésének, 
valamint az infrastruktúra fejlesztésének a fontosságát az új stratégia sikere szempontjából.”
(EC1)

„25. elismeri, hogy az uniós költségvetésnek központi szerepet kell játszania az EU 2020-ra 
vonatkozó céljainak elérésében;…” (EP2)

„33. úgy véli, hogy a jelenlegi költségvetés nem fedezi kellőképpen a XXI. század kihívásainak 
való megfeleléshez szükséges pénzügyi igényeket; sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
bátor javaslatot arra, hogyan lehetne sikerre vinni az „EU 2020” stratégiát; (EP1)

„3.9.1. Az EU költségvetésének a lisszaboni célokkal összhangban álló reformja: 
Általánosságban szükség van arra, hogy a lisszaboni célokkal egybecsengően az egyes 
szakpolitikák támogatásának súlypontjait eltoljuk a következő területek felé: kutatás és 
versenyképesség, környezetvédelem és éghajlat, a fenntartható energiahasználatba való 
beruházások, a termelési térségre fordított konstruktív közkiadások, aktív munkaerő-piaci 
politika, a család és munka összeegyeztethetősége, társadalmi kohézió, a szegénység 
megelőzése, valamint új és magas színvonalú munkahelyek létrehozása. Fontos, hogy az uniós 
költségvetés ilyen értelmű, a lisszaboni célokkal összhangban álló reformvitája a következő, 
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2014–2020-as pénzügyi keretnek is részét képezze. Az uniós célok hatékony megvalósítása azt 
is megköveteli, hogy a regionális vetület erősítése helyet kapjon a 2013 utáni strukturális és 
kohéziós politikáról folytatott vitában. Az uniós finanszírozás alternatíváinak vizsgálata.” 
(EGSZB)

Közös agrárpolitika
„9. csalódottságának ad hangot amiatt, hogy az „EU 2020” stratégiára irányuló eredeti 
javaslatok nem is említik a mezőgazdaságot, annak ellenére, hogy a mezőgazdaság jelentősen 
hozzájárulhatna a főbb kihívásoknak való megfeleléshez; meggyőződése, hogy a megfelelő 
keretszabályozással és költségvetési forrásokkal a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás 
fontos szerepet játszhat a gazdasági fellendülés és az éghajlatváltozási célkitűzések elérésének 
biztosítását célzó átfogó európai stratégiában, miközben hozzájárulhat az uniós és globális 
élelmiszer-biztonsághoz, a növekedéshez és a foglalkoztatottsághoz;” (EP1)

„63. rámutat arra, hogy a KAP 2013-ig történő reformját és a fenntartható erdőgazdálkodási 
stratégia kialakítását az Európa 2020 stratégián belül kell figyelembe venni; meggyőződése, 
hogy a megfelelő keretszabályozással és költségvetési forrásokkal a mezőgazdaság és az 
erdőgazdálkodás fontos szerepet játszhat a gazdasági fellendülés biztosítását célzó átfogó 
európai stratégiában, miközben hozzájárulhat az uniós és globális élelmiszer-biztonsághoz, 
az Unió 90%-át kitevő vidéki táj megőrzéséhez, a vidéki területek munkahelyeinek védelméhez 
és a környezetvédelmi előnyök biztosításához, valamint nagyban közreműködhet az alternatív 
energiaforrások felkutatásában” (EP5)

Kohéziós politika
„Az Európa 2020 stratégia központi eleme a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
biztosítása annak érdekében, hogy minden energiát és képességet a stratégia prioritásainak 
szolgálatába állíthassunk. A kohéziós politika és a megvalósítását célzó strukturális alapok 
saját jogukon is fontosak, de emellett kiemelkedő szerepet játszanak az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés prioritásainak elérésében tagállami és regionális szinten 
egyaránt. (COM1)

„25. …úgy véli, hogy a kohéziós politika – stratégiai szemléletének, erős és kötelező 
feltételeinek, személyre szabott beavatkozásainak, valamint az ellenőrzésnek és a technikai 
segítségnyújtásnak köszönhetően – az EU2020-stratégia megvalósításának hatékony és 
eredményes eszköze; (EP2)

„28. Hangsúlyozza, hogy egy szilárd és megfelelően finanszírozott, az összes európai régiót 
felölelő kohéziós politikának az EU2020-stratégia kulcsfontosságú részét kell képeznie; úgy 
véli, hogy ez a politika – a horizontális megközelítésével együtt – az EU2020-as célok sikeres 
megvalósításának, valamint az EU-n belüli társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
elérésének előfeltétele; elutasít minden olyan törekvést, amely a kohéziós politika nemzeti 
szintre való visszahelyezésére irányul, és a regionális dimenzió teljes mértékű támogatását 
kéri az EU költségvetésének felülvizsgálata során; (EP2)



PE454.602v01-00 12/15 DT\851775HU.doc

HU

„30. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika nincs alárendelve az EU2020-stratégiának; 
kiemeli, hogy bár a kohéziós politika prioritásait össze kell hangolni az EU2020-as 
célkitűzésekkel, kellő rugalmasságot kell biztosítani a regionális sajátosságokhoz való 
alkalmazkodáshoz, valamint az elmaradottabb és rászoruló régiók támogatásához a 
társadalmi-gazdasági nehézségeik, természeti hátrányaik leküzdése és az egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében; (EP2)

„37. mindazonáltal meg van győződve arról, hogy az Uniónak továbbra is használnia kell a 
Kohéziós Alapot és a strukturális alapokat mint az Unió fő finanszírozási mechanizmusait, 
amelyek jól megalapozott és működőképes megvalósítási módszerekkel rendelkeznek; úgy véli, 
felesleges új, különálló tematikus alapokat létrehozni az EU2020-célokhoz, ehelyett azokat a 
kohéziós és vidékfejlesztési szakpolitikákba kell beépíteni;

„2. hangsúlyozza, hogy a decentralizált megközelítésre és többszintű kormányzási rendszerre 
épülő kohéziós politika az EU egyetlen olyan politikája, amely révén össze lehet kötni az 
Európa 2020 stratégia céljait és az új kihívásokat a helyi és regionális önkormányzatokkal, 
szükséges azonban a kielégítő mértékű támogatása. Ezért a kohéziós politikát továbbra is a 
fenntartható gazdasági növekedés, a társadalmi befogadás, a foglalkoztatás, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint a közszolgáltatás-nyújtás minősége és 
hatékonysága céljainak szellemében kell kialakítani;” (COR)

Külső dimenzió
„5. h) A stratégia erős külső dimenzióval fog rendelkezni annak biztosítása érdekében, hogy 
az uniós eszközök és politikák – világszerte nyitott és méltányos piacokon való részvétel révén 
– előmozdítsák érdekeinket és a globális színtéren betöltött szerepünket”. (EC2)

„64. hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 stratégia külső dimenziójára nagyobb figyelmet kell 
fordítani; sürgeti a Bizottságot, hogy külső fellépései során alkalmazzon szélesebb körű és 
átfogóbb megközelítést, összhangban a politikák fejlesztési célú koherenciájának uniós 
koncepciójával; felszólítja a Bizottságot, hogy az Európa 2020-hoz kapcsolódó kereskedelmi 
stratégiát alkalmazza az Unió alapvető értékeinek, köztük az emberi jogok, a demokrácia, a 
jogállamiság és az alapvető szabadságok, valamint a környezetvédelem előmozdítására;"
(EP5)

A PRIORITÁSOK MEGHATÁROZÁSA

„41. úgy véli, hogy az EU-nak fontos uniós gazdasági projekteket kell indítania, mint amilyen 
például a ténylegesen európai energiahálózat kiépítése, a Galileo-projekt véghezvitele, a 
környezetbarát technológiák használatának széles körű elterjesztése, ideértve az uniós 
épületállomány szisztematikus renoválását, az e-egészséget, valamint az IKT-infrastruktúra 
fejlesztését és modernizálását;” (EP1)

„21. kéri, hogy az innováció finanszírozására erőteljesebb európai megközelítést dolgozzanak 
ki, valamint előzzék meg a jelenlegi szétaprózottságot és rövid távú gondolkodást; úgy véli, 
hogy az innovációs fejlődés egyik elengedhetetlen eleme, hogy elegendő pénzeszköz álljon 
rendelkezésre, s hogy ennélfogva az uniós innovációs költségvetést jelentősen meg kell 
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emelni; kéri, hogy mindez tükröződjék a jelenlegi pénzügyi keret elkövetkező felülvizsgálata, 
illetve a 2014–2020-as pénzügyi tervvel kapcsolatos tervezési folyamat során is;...”(EP4)

„26. hangsúlyozza, hogy Európának élen kell járnia az internetes technológiák és az alacsony 
széndioxid-kibocsátású információs és távközlési alkalmazások fejlesztésében; javasolja, hogy 
az EU IKT-költségvetését a következő pénzügyi tervben növeljék a kétszeresére;” (EP4)

„50... javasolja, hogy a következő pénzügyi tervben duplázzák meg az ezzel kapcsolatos 
kutatásokra fordított uniós költségvetést, a technológiák átvételére szolgáló költségvetést 
pedig négyszerezzék meg;” (EP3)

„19. hangsúlyozza, hogy a jelentős K+F projektekhez, a kulcsfontosságú energia-
infrastrukturális beruházásokhoz, az űrpolitikával kapcsolatos új uniós hatáskörökhöz, 
valamint az EU innovációs politikájának finanszírozásához szilárd, hiteles és fenntartható 
uniós pénzügyi támogatásra van szükség annak érdekében, hogy meg lehessen valósítani az 
Európa 2020-as fő célkitűzéseit;” (EP5)

„29. …felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a közösségi költségvetésben a kutatásra és 
innovációra előirányzott teljes pénzügyi keretet;” (EP5)

„50. megjegyzi, hogy 2020-ig és azt követően az energiainfrastruktúrában jelentős 
beruházásokra lesz szükség annak érdekében, hogy kezelni lehessen az éghajlatváltozás 
jelentette kihívást, be kell ruházni az európai energiahálózatok korszerűsítésébe, a valóban 
európai szuper- és intelligens energiahálózat kialakításába, zöld folyosókba, 
összekapcsolásokba, a Galileo-projekt véghezvitelébe, környezetbarát technológiákba, az e-
egészségügybe, a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) programjába és az IKT-hez és a 
szélessávú internethez való szabad és egyenlő hozzáférésbe;" (EP5)

„55. újból megismétli arra irányuló kérését, hogy biztosítsanak megfelelő finanszírozást a 
tiszta, fenntartható és hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák 
támogatására, amely az EU költségvetéséből a hetedik kutatási keretprogramra (FP7) és az 
innovációs és versenyképességi keretprogramra (CIP) jutó költségeken felül 2010-től 
kezdődően összesen évente legalább 2 milliárd euró kiadást jelent;….” (EP5)

„49. …felszólítja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az energiahatékonyságot és 
annak költségvetési vonatkozásait helyezzék az uniós napirend első helyére;” (EP5)

„51. rámutat, hogy az Európai Uniónak hatékonyabban kell beruháznia az olyan létező 
közlekedési infrastruktúrákba mint a TEN-T, annak érdekében, hogy lendületet adjon a 
munkahelyteremtésnek, fokozza a társadalmi és területi kohéziót, valamint fenntartható és 
interoperábilis közlekedési rendszert hozzon létre; kéri az egyes közlekedési módok közötti 
együttműködés kialakítását és a logisztika ésszerű használatát, hiszen a közlekedési ágazat 
széndioxid-mentesítése és fenntarthatóvá tétele érdekében innovációra, új technológiákra és 
pénzügyi forrásokra van szükség;” (EP5)

„34. hangsúlyozza, hogy a Parlament is az ifjúságot jelölte meg a 2011. évi költségvetés egyik 
kiemelt elsődleges céljaként, és világosan kifejezésre juttatta azon szándékát, hogy e téren 
valamennyi fontos programot továbbra is támogatja;” (EP5)
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KIEGÉSZÍTŐ JELLEG A NEMZETI KÖLTSÉGVETÉSEKHEZ KÉPEST

„19. úgy véli, hogy a tagállamoknak be kellene számolniuk arról, hogyan használták fel az 
európai forrásokat az „EU 2020” stratégiában rögzített különböző célok elérése 
érdekében,...;" (EP1)

„55. …ezzel összefüggésben felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy sürgősen
dolgozzák ki az általuk vállalt forrásokból megvalósuló finanszírozás menetrendjét annak 
biztosítása érdekében, hogy 2010-től megindulhassanak a támogatások a SET-terv különböző 
kezdeményezései és a kiegészítő kezdeményezések számára;” (EP5)

A KIADÁSOK MINŐSÉGE

„A hosszú távú növekedési prioritásokat az EU többéves pénzügyi keretének is tükröznie kell. 
Elfogadásukat követően a Bizottság e prioritásokat érvényesíteni fogja a jövő évben 
benyújtandó, következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslataiban. A vitának nem 
csupán a támogatások szintjéről kell szólnia, hanem arról is, hogyan járulhatnak hozzá az 
egyes finanszírozási eszközök, így a strukturális alapok, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
alapok, a kutatási keretprogram és a versenyképességi és innovációs keretprogram az Európa 
2020 stratégia céljainak megvalósításához oly módon, hogy e hozzájárulás a lehető 
leghatásosabb legyen, biztosítsa a hatékonyságot, és uniós hozzáadott értéket teremtsen.
Fontos lesz megtalálni, milyen módon növelhető az uniós költségvetés hatása, amely bármily 
szerény eszközökkel is rendelkezik, ha ezek az eszközök jól célzottak, katalizátorként működve 
jelentős hatást fejthet ki.” (COM1)

„19. úgy véli, hogy … az uniós finanszírozásról az eredmények és az „EU 2020” stratégia 
céljainak való megfelelés függvényében kellene dönteni;" (EP1)

„6. kifogásolja, hogy nem született átfogó értékelés a kohéziós kiadások által a regionális 
fejlesztésre gyakorolt hatásról; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a strukturális 
alapoknak a lisszaboni stratégia céljára történő elkülönítése által kiváltott területi hatást, 
valamint hogy értékelje, hogy ez a rendszer ténylegesen hozzájárul-e a kiegyensúlyozott és 
koherens regionális fejlődéshez;” (EP2)

„32. úgy véli, hogy a kkv-k céljaira felhasználható finanszírozási eszközök vonatkozásában 
konkrét célkitűzéseket kell megállapítani a digitális interoperabilitás és elérhetőség 
biztosítása érdekében, és ezeknek egyértelmű, az ökoinnovációra vonatkozó uniós 
célkitűzéseket kell tartalmazniuk;” (EP5)

„40. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a kutatási és fejlesztési kezdeményezésekben 
közzétett pályázati felhívásokban a kkv-k számára biztosítsák egy minimális finanszírozás 
elkülönítését, a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramban elfogadott azonos 
kötelezettségvállalás szerint (az együttműködési program forrásainak 15%-a);” (EP4)
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„46. véleménye szerint ki kell igazítani az uniós strukturális alapok elosztásának szabályait, 
hogy számításba vegyék a költségcsökkentő és az erőforrások felhasználását javító innováció 
előmozdításának szükségességét;” (EP5)

„30. hangsúlyozza, hogy fontos a kutatás és fejlesztés támogatásának egyszerűsítése és a 
bürokrácia csökkentése annak érdekében, hogy a tudásalapú vállalkozások hatékonyságukat 
maximalizálni tudják, és ösztönzést kapjanak az új foglalkoztatási lehetőségek; (EP5)

„44. úgy véli, hogy az innováció fokozottabb támogatásával egy időben a kérelmezőket a 
bürokratikus terhek alól is mentesíteni kell; felszólítja a Bizottságot, hogy a keretprogram 
eljárásainak újrafogalmazásával és egy felhasználói tanács létrehozásával szüntesse meg a 
felesleges bürokráciát;" (EP4)


