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JAVASLATOK

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

1. emlékeztet arra, hogy a kohézió az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében 
megfogalmazott egyik uniós célkitűzés, amelyet az EUMSZ 174. cikke határoz meg, és 
amely az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika az egyik legfontosabb uniós politika és az Unió fő befektetési 
politikája, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben 351,8 
milliárd eurós költségvetéssel, amely a többéves pénzügyi keret egyharmada, és amelyet 
a következő többéves pénzügyi keretben – további megszorítások nélkül – is fent kell 
tartani, és hogy az új uniós kezdeményezésekhez új és megfelelő pénzügyi forrásokat 
kell rendelni, és ezekkel az együttdöntési eljárás keretében kell foglalkozni;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a szolidaritás elvén alapul, és követi a 
tagállamok és a régiók átfogó, harmonikus fejlődésének előmozdítására és támogatására 
irányuló, a Szerződés által kitűzött célját, előmozdítja az interregionális együttműködést 
és célja, hogy csökkentse az uniós régiók közötti és azokon belüli gazdasági, társadalmi 
és területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, hogy – figyelembe véve a demográfiai 
kihívásokat – egyetlen régió se maradjon le; úgy véli, hogy a kohéziós politika Unió-
szerte növekedést és munkahelyeket teremt, valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és prioritásait, többek között éghajlat-politikai és 
energiaügyi célkitűzéseit, valamint az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági 
növekedést; megjegyzi, hogy az addicionalitás a strukturális alapok kiegyensúlyozott 
felhasználását teheti lehetővé az összes rendelkezésre álló forrással közösen, ideértve a 
pénzügyi eszközöket is;

3. üdvözli, hogy a 2007–2013-as időszakra vonatkozóan már nincs több kifizetési igény, 
valamint hogy javult a kifizetések végrehajtása és a projektkiválasztás aránya, így a 
programok végrehajtása normál ütemben halad és a projektek helyszíni kiválasztásának 
üteme végre elérte az előző programozási időszak szintjét és megfelelően halad előre, 
2019 szeptemberéig teljesítve a 83%-os arányt; megjegyzi azonban, hogy a tagállamok 
között jelentős eltérések vannak az arány tekintetében, és felhívja a Bizottságot, hogy 
továbbra is segítse a lemaradó tagállamokat eredményeik javításában;

4. megállapítja, hogy a 2020. évi költségvetési tervezet 1b. alfejezetére vonatkozó 
kötelezettségvállalási előirányzatok 2,5%-kal nőttek a 2019. évi uniós költségvetéshez 
képest, míg a kifizetési előirányzatok összességében 6,4%-kal növekedtek;

5. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegyék figyelembe e programozási időszak 
tanulságait, és hogy kerüljék el a további kifizetési válságokat és a jövőbeli kifizetési 
késedelmeket; felhívja a figyelmet arra, hogy a programok és a végrehajtás késedelme a 
kifizetési kérelmek feltorlódásához vezetett;

6. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiók különleges 
intézkedésekben részesülnek, különösen a kohéziós politika keretében, a fenntartható 
fejlődés előmozdításához és ezáltal a fenntartható fejlődési célok eléréséhez szükséges 
és elengedhetetlen forrásokhoz való hozzáférés feltételeit illetően, tekintettel gazdasági 
és társadalmi helyzetükre, földrajzi távolságuk erőteljes strukturális hatására és az 
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éghajlatváltozás hatásaival szembeni különleges kitettségükre;

7. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika az egyik legfontosabb eszköz a Bizottság 
2020. évi költségvetési tervezetében felvázolt prioritások kezelésére; hangsúlyozza a 
kohéziós politika beruházásainak megtérülését, mivel minden 1 befektetett euró 2,74 
eurónyi növekedést és munkahelyteremtést eredményez;

8. megerősíti, hogy a kohéziós politika célkitűzéseinek elérése érdekében elengedhetetlen 
a regionális, helyi, városi és egyéb hatóságokkal való együttműködés, valamint a civil 
társadalmi szervezetekkel – többek között az egyetemekkel, a környezetvédelmi 
szervezetekkel, valamint az etnikai, vallási, életkori, továbbá a fogyatékossággal élő 
személyekkel, a szexuális irányultsággal és a nemi identitással kapcsolatos sokféleséget 
képviselő csoportokkal – folytatott párbeszéd;

9. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika hasznos eszköz a migránsok befogadásának és 
integrációjának támogatásához, és kitart amellett, hogy a 2020. évi uniós 
költségvetésnek a szolidaritás szellemében hozzá kell járulnia a migrációval kapcsolatos 
kihívások kezeléséhez;

10. az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés átprogramozását kéri, miután a 2019. évi 
költségvetési eljárás keretében megállapodás született a kötelezettségvállalási 
előirányzatok szintjének jelentős növeléséről; ragaszkodik ahhoz, hogy olyan konkrét 
intézkedéseket fnianszírozzanak, amelyek célja a fiatalok kevésbé fejlett régiókból való 
elvándorlásának visszafogása;

11. aggodalmát fejezi ki egy esetleges megállapodás nélküli brexit következményei, és 
különösen ennek a kohéziós politikára és a határokon átnyúló régiókra gyakorolt 
lehetséges negatív hatásai miatt; hangsúlyozza a következő többéves pénzügyi keretről 
szóló tárgyalások jelentőségét, továbbá ezzel kapcsolatosan szorgalmazza, hogy a brexit 
a lehető legkisebb hatást gyakorolja a kohéziós politika költségvetésére;

12. ismételten hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a helyi és regionális önkormányzatok 
adminisztratív kapacitását, ami kulcsfontosságú a projektek helyszínen történő 
megfelelő előkészítése és végrehajtása szempontjából;

13. megjegyzi, hogy a 2020-as költségvetési év a jelenlegi többéves pénzügyi keret utolsó 
éve, és ezért hangsúlyozza az új pénzügyi időszakra való felkészülés és zökkenőmentes 
alkalmazkodás fontosságát;

14. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nem fog teljesülni a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret uniós költségvetésére vonatkozó azon célkitűzés, 
hogy az éghajlat-politikával kapcsolatos kiadások aránya érje el a 20%-ot, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy jelentősen növelje a 2020-ban az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadásokra fordítandó összegek arányát; felhívja a tagállamokat és a régiókat, hogy 
kellően vegyék figyelembe, hogy a kohéziós politika jelentős mértékben hozzájárul az 
éghajlat védelmére irányuló beruházásokhoz és az uniós éghajlat-politikai kiadások 
teljesítéséhez, megerősítve, hogy biztosítani kell az éghajlat-változás elleni küzdelemre 
fordítandó költségvetésből hiányzó 3,5 milliárd eurós összeget, és azt, hogy el kell 
kerülni, hogy a közpénzeket a fosszilis tüzelőanyagokra fordítsák, annak érdekében, 
hogy még jobban összpontosíthassunk a klímaváltozás elleni küzdelemre, hogy így 



AD\1189812HU.docx 5/7 PE639.988v02-00

HU

elérjük a Párizsi Megállapodás célkitűzéseit;

15. úgy véli, hogy elegendő támogatást kell nyújtani az olyan intézkedésekre, amelyek 
különös figyelmet fordítanak az egészségügyi és környezeti szempontokra, és amelyek 
az energetikai átállással kapcsolatos követelményekből eredhetnek, mint például az 
atomerőművek leszerelése; emlékeztet arra, hogy a széniparban dolgozók átképzése és 
továbbképzése révén dekarbonizációt kell végrehajtani a széntől függő 41 régióban, és 
egy Méltányos Átalakítási Alap létrehozásán keresztül biztosítani kell a fenntartható 
gazdaságra való méltányos átmenetet, amely alap elegendő forrást különít el a 
költségvetésben egy igazságos és méltányos átmenet biztosítására a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttérés 2050-ig történő biztosítása érdekében;

16. megjegyzi, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz történő átcsoportosítás 
tekintetében 2020 lesz a második olyan év, amelyben további előfinanszírozás kérhető a 
2014-ben, 2015-ben vagy 2016-ban megkezdett tevékenységekre, valamint hogy ez az 
utolsó olyan év, amikor át lehet csoportosítani a fel nem használt forrásokat;

17. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika tekintetében nem szabad olyan átcsoportosítást 
végrehajtani, amely veszélyeztetheti a strukturális és beruházási alapok képességét a 
célok elérésére;

18. megjegyzi, hogy a strukturálisreform-támogató programot a kötelezettségvállalásokra 
vonatkozó összesített tartalékból finanszírozzák majd; figyelmeztet arra, hogy a 
finanszírozás növelésének nem szabad a kohéziós politika rovására mennie; emlékeztet 
arra, hogy az új uniós kezdeményezéseket új kiegészítő forrásokból kell finanszírozni, 
nem pedig a régóta fennálló uniós politikák kárára; megjegyzi, hogy a kohéziós 
politikának és a gazdasági kormányzásnak különböző célkitűzései lehetnek, és hogy a 
reformoknak megfelelően figyelembe kell venniük a területi hatásokat;

19. sajnálatát fejezi ki a Kohéziós Alap előirányzatainak az előző programozási időszakhoz 
képest történt csökkentése miatt, és megállapítja, hogy kockázatokat rejt a fejlődési 
különbségek növekedése az alapinfrastruktúra, különösen a közlekedési infrastruktúra 
tekintetében; rugalmasabb költségvetési mechanizmusokra szólít fel annak érdekében, 
hogy elősegítsék a forrásoknak az alapinfrastruktúra, különösen a TEN-T infrastruktúra 
kiegészítő beruházásaihoz történő átcsoportosítását, mivel uniós szinten ez a hajtóereje 
a gazdasági, társadalmi és területi inklúziónak azokban a tagállamokban, amelyek 
fejlődése egyértelműen elmarad a többi tagállamétól;

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák az uniós források átlátható, 
tisztességes és felelősségteljes felhasználását.
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