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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a 
helyi és regionális önkormányzatok európai strukturális és beruházási alapokhoz való 
hozzáférésének elősegítéséről1

1. A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló 454 milliárd eurós költségvetésükkel az európai 
strukturális és beruházási alapok (az esb-alapok) jelentik az Európai Unió fő befektetési 
szakpolitikai eszközét.

2. A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló uniós szakpolitikai keret célul tűzte ki, hogy jobb 
hozzáférést biztosít az új infrastrukturális beruházásokat végrehajtó helyi és regionális 
önkormányzatok számára az esb-alapokhoz. Ez segíteni fog az uniós tagállamoknak, és 
különösen a kevésbé fejlett régióknak – például a vidéki, hegyvidéki, távoli és szárazföldi 
területeknek –, hogy javítsák az emberek életszínvonalát, és hogy vállalkozásaikat 
versenyképesebbé tegyék.

3. Számos uniós tagállamban a politikai fluktuáció és az elégtelen adminisztratív kapacitások 
miatt a regionális és helyi önkormányzatokat gyakran kizárják az uniós finanszírozásból, 
és/vagy nem egyenlő módon férnek hozzá az erőforrásokhoz.

4. Felkérjük a Bizottságot, hogy fontolja meg olyan kezdeményezések elindítását, amelyek 
célja az uniós finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése, többek között a 
„szabványos” projektek (pl. helyi közutak és vízellátó rendszerek építése) támogatása és a 
helyi és regionális önkormányzatok számára nyújtott tagállami társfinanszírozásra 
vonatkozó közös iránymutatások elfogadása révén.

5. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


