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JAVASLATOK

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

1. felszólít arra, hogy a 2021-es uniós költségvetés erős és ambiciózus legyen a Covid19-
válság társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése és az Unió fellendülésének 
támogatása, a gazdasági, társadalmi és regionális konvergencia, a kohézió és a 
reziliencia fokozása, a tisztességes, inkluzív és fenntartható növekedés támogatása, 
valamint az alapvető uniós prioritások és célkitűzések – mint például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézió és a regionális fejlesztés, az éghajlat-politika, az európai 
zöld megállapodás, a Párizsi Megállapodás, a „ne okozz jelentős kárt” elv, a szén-
dioxid-semleges gazdaságra való, legkésőbb 2050-ig történő méltányos átállás, a 
fenntartható fejlődési célok, a szociális jogok európai pillére, a digitális átalakulás, az 
innováció, valamint a migrációnak a szolidaritáson, az együttműködésen és a közös 
felelősségen alapuló kezelése – végrehajtásának felgyorsítása érdekében; hangsúlyozza, 
hogy a Covid19-világjárvány számos olyan új és váratlan társadalmi-gazdasági 
kihívással járt, amelyekre az Uniónak és tagállamainak határozott választ kell adniuk, és 
méltányos és hatékony megoldásokat kell kínálniuk mind uniós, mind tagállami szinten;

2 megismétli a 2021. évi költségvetésre vonatkozó álláspontját, amely folyó árakon 192,1 
milliárd EUR kötelezettségvállalási előirányzatot tartalmaz, és megerősíti a szóban 
forgó álláspontban szereplő összegen felüli további jelentős előirányzatok kialakítására 
való felszólítását a Covid19-válság társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése 
érdekében; e tekintetben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság 2021. évi 
költségvetési tervezetre irányuló javaslatából hiányzik az ambíció és a határozottság, 
mivel az a kötelezettségvállalások tekintetében 9,8%-os csökkenést irányoz elő a 2020. 
évi költségvetéshez képest, és jelentős csökkentéseket tartalmaz az olyan alapvető uniós 
politikák és programok tekintetében, mint a kohézió, a regionális fejlesztés, a 
mezőgazdaság, a kkv-k támogatása, az egészségügy, a kutatás és az innováció; 
hangsúlyozza, hogy ezeket a csökkentéseket nem lehet ellensúlyozni az új generációs 
uniós kiegészítő támogatásokkal, és felszólít a fenti politikák és programok jelentős 
megerősítésére a 2021. évi költségvetésben;

3. emlékeztet arra, hogy a kohézió az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő és hatékony közberuházási politikaként jelentős szerepet fog 
játszani a gazdasági és társadalmi hatások enyhítésében, valamint döntő szerepe lesz a 
Covid19-világjárvány következményeiből való kilábalás folyamatában is; 
hangsúlyozza, hogy a kohézió alapvető fontosságú és a legszélesebb körben elismert 
politika, amely a mai Uniót kialakította, és a szolidaritáson alapul, célja pedig a 
tagállamok között fennmaradó gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az Unión és a régiókon belüli gazdasági, területi és társadalmi 
reziliencia erősítése egy olyan harmonikusabb fejlődés érdekében, amely elősegíti az 
Unió globális versenyképességének megőrzését, továbbá hogy e célok elérése csak 
megfelelő finanszírozás mellett lehetséges; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy 
az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) keretében irányított programok 
és szakpolitikák jelentős támogatást és hozzájárulást nyújtanak a méltányos és inkluzív 
gazdasági növekedést, az európai zöld megállapodást, a beruházásokat és a 
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versenyképességet szolgáló fenntartható megoldásokhoz, valamint a polgárok 
biztonságos munka- és életkörülményeihez, többek között az esélyegyenlőséghez, a 
társadalmi igazságossághoz és a megkülönböztetésmentességhez; hangsúlyozza, hogy 
az esb-alapok jelentős szerepet játszanak az energia- és erőforrás-hatékony és 
klímasemleges Unió irányába történő innovatív és intelligens gazdasági átalakulás és 
ökológiai átmenet megvalósításában; hangsúlyozza, hogy az esb-alapok hatásának 
maximalizálása érdekében elengedhetetlen, hogy a tagállami hatóságok minden szinten 
szorosan együttműködjenek egymással és partnerségben a munkáltatókkal, 
szakszervezetekkel, tudományos szakemberekkel, nem kormányzati szervezetekkel és 
más érdekelt felekkel;

4. rámutat, hogy a 2021. évi költségvetés a 2021–2027-es új programozási időszak első 
éve, és hogy annak tükröznie kell az felülvizsgált és újraorientált többéves pénzügyi 
keret elveit és prioritásait, valamint hatékonyan hozzá kell járulnia a Covid19-
világjárvány társadalmi és gazdasági hatásainak tisztességes, inkluzív, fenntartható és 
reziliens módon történő enyhítéséhez, figyelembe véve ugyanakkor a régiók sajátos 
igényeihez igazított azonnali és eredményes végrehajtást biztosító költségvetési 
szabályokat és elveket; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy mielőbb el kell 
fogadni a szükséges szabályozást és az azt követő dokumentumokat;

5 hangsúlyozza, hogy fokozott és célzott sürgősségi intézkedésekre van szükség a 
Covid19-válság által leginkább sújtott polgárok, munkavállalók, önálló vállalkozók és 
ágazatok gyors és hatékony támogatása érdekében, a tagállamok és régiók közötti még 
nagyobb eltérések elkerülése érdekében; felszólít a társadalmi és a nemek közötti 
egyenlőtlenségek, a szegénység és a munkanélküliség elleni küzdelemhez szükséges 
források jelentős növelésére, különös figyelmet fordítva a fiatalokra és a kiszolgáltatott 
csoportokra;

6. elismeri, hogy az Európai Tanács megállapodott az Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről (Next Generation EU), ami fontos első lépés az Unió méltányos, inkluzív, 
fenntartható és reziliens helyreállítása felé; sajnálja azonban, hogy a végleges 
megállapodásban jelentősen csökkentették a Next Generation EU támogatási 
komponensét, ami súlyosan megzavarta a vissza nem térítendő támogatások és hitelek 
közötti egyensúlyt, és a Horizont Európa, az InvestEU, a vidékfejlesztés (EMVA), a 
REACT-EU és a méltányos átállást biztosító alap (JTF) számára nyújtott kiegészítő 
összegek jelentős csökkentéséhez, az EU4Health, a Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) és a humanitárius segítségnyújtás 
számára nyújtott kiegészítő összegek visszavonásához, valamint a Fizetőképesség-
támogatási Eszköz teljes törléséhez vezetett; hangsúlyozza, hogy ezek a csökkentések 
súlyosan aláássák a helyreállítási erőfeszítéseket;

7. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésben megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatokat kell biztosítani, amelyek figyelembe veszik a 2020 végén fennálló 
kötelezettségvállalások volumenét annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a 2014–
2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret kifizetetlen követeléseinek 
felhalmozódása, és finanszírozható legyen a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó 
kiadások előreütemezése; rámutat, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszak 
késedelmes végrehajtása miatt az esedékes kifizetések nagy részének teljesítésére 2021–
2022 folyamán kerül sor; hangsúlyozza a tagállami előrejelzések pontosságának 
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javulását, amelyeket teljes mértékben figyelembe kell venni a 2021. évi 
költségvetésben; ezért hangsúlyozza, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret egészére vonatkozóan hiteles kifizetési tervre van szükség, 
amely elegendő kifizetést ír elő annak első éveiben, lehetővé téve a fel nem használt 
kifizetések átvitelét a következő évekre a többéves pénzügyi keret kifizetési felső 
határait meghaladó speciális eszközök segítségével;

8. ismételten megerősíti, hogy az Unió sajátforrás-rendszerének felülvizsgálata és az új 
saját források kosarának egy jogilag kötelező erejű ütemterv szerinti, 2021. január 1-
jétől kezdődő bevezetése rendkívül fontos a helyreállítás támogatásának megnövekedett 
pénzügyi szükségletei és más uniós prioritások és célkitűzések teljesítése 
szempontjából; sürgeti a tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a saját források 
felső határának emeléséről, és mielőbb fogadják el azokat a jogalkotási javaslatokat, 
amelyek új saját forrásokat hoznak létre;

9. üdvözli a kohéziós politika 2020 márciusában és áprilisában bevezetett megerősített 
rugalmasságát és egyszerűsített programjait – a társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és úgy véli, hogy ezeket a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben is fenn kell tartani olyan 
mechanizmusként, amely a nehéz és kiszámíthatatlan időkben az uniós gazdaság 
védelmét szolgálja – a kohéziós politika alapelveinek és céljainak sérelme nélkül –, 
biztosítva ugyanakkor a forrásokkal való hatékony és eredményes gazdálkodásra és a 
kiadások átláthatóságára vonatkozó szabályok teljes körű tiszteletben tartását;

10. tudomásul veszi az elfogadott helyreállítási intézkedéseket, és üdvözli a már korábban 
jóváhagyott intézkedéseket, mint például az EU Szolidaritási Alapjának a 
közegészségügyi vészhelyzetekre való kiterjesztését, amely 2020-ban közel 800 millió 
EUR-t bocsát rendelkezésre, valamint a koronavírusra való reagálást célzó beruházási 
kezdeményezést (CRII és CRII+), amelynek célja, hogy 8 milliárd EUR likviditást 
biztosítson az európai közberuházások akár 37 milliárd EUR-s felgyorsításához a 
koronavírus-járvány által súlyosan érintett polgárok, régiók és országok támogatása 
érdekében;

11. tudatában van annak, hogy a 2020. április 17-i jogalkotási állásfoglalás1, amely a 
Covid19-járványra való reagálásként egyedi intézkedéseket hagyott jóvá annak 
érdekében, hogy kivételes rugalmasságot biztosítson az európai strukturális és 
beruházási alapok felhasználása tekintetében, fontos intézkedéseket tartalmazott; 
rámutat, hogy ez a végrehajtás felgyorsítását és ezáltal a kifizetési előirányzatok iránti 
igények növekedését fogja eredményezni, aminek tükröződnie kell a 2021. évi 
költségvetésben; úgy véli, hogy továbbra is alkalmazni kell azokat az egyedi 
intézkedéseket, amelyek figyelemre méltó eredményeket hoztak;

12. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely szerint nem követelik meg a tagállamoktól az 
év elején kifizetett, el nem költött előfinanszírozás visszatérítését, azaz azt a 
rendelkezést, hogy a tagállamoknak nem kell visszafizetniük a Bizottságnak a tervezett 
kiadásokból fennmaradó forrásokat, mivel ez hátrányos következményekkel járna 
kidolgozás alatt álló projektek végrehajtása szempontjából, ugyanakkor elismeri, hogy 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0050.



PE653.814v02-00 6/8 AD\1214132HU.docx

HU

ez pénzügyi hiányt okozhat a 2020. évi költségvetésben (az előfinanszírozás az uniós 
költségvetés címzett bevételének minősül), és következésképpen növelheti a kifizetési 
előirányzatok iránti igényt a 2021. évi költségvetésben; hangsúlyozza, hogy a 2014 és 
2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret kohéziós programjai 
számára elegendő, a hatályos jogalkotási aktusokból eredő 3%-os előfinanszírozást kell 
biztosítani;

13. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nemek közötti egyenlőség dimenzióját 
általánosan érvényesítsék az uniós költségvetésben, beleértve a kohéziós politikát is, 
mivel ez hatékony módja azon szakadék áthidalásának, amellyel a nők a társadalomban, 
így a munkaerőpiacon még mindig szembesülnek; felszólít a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezési eszközök uniós szintű kidolgozására;

14. üdvözli a REACT-EU program létrehozására irányuló javaslatot, amely további 
forrásokat bocsát az ERFA és az ESZA, valamint a FEAD rendelkezésére a Covid19-
világjárvány hatásai elleni küzdelem céljából; felszólít a program gyors végrehajtására 
és arra, hogy 2021-ben a lehető leghamarabb kezdjék meg a kifizetéseket;

15. felhívja a tagállamokat, hogy egyértelműen és határozottan osszák meg egymással a 
válság utáni ambícióikat és elvárásaikat, valamint ismerjék el közös szerepüket egy 
olyan összehangolt uniós megközelítés előkészítésében, amely ebből következően 
hosszú távon fenntartható növekedést és általános jólétet eredményező, magas 
színvonalú és mérhető eredményeket tesz lehetővé;

16. az európai városok közvetlenebb finanszírozására szólít fel, mivel azok a helyreállítás és 
az éghajlathoz kapcsolódó kérdések kezelésének fontos mozgatórugói.
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