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Tisztelt Van Overtveldt úr!

A fent említett eljárás keretében a Regionális Fejlesztési Bizottság felkérést kapott, hogy 
nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. A koordinátorok 2020. március 23-i ülésén 
a bizottság írásbeli eljárás keretében úgy határozott, hogy levél formájában nyilvánít véleményt.

Ezen eljárás során a Regionális Fejlesztési Bizottság úgy határozott, hogy felkéri a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele az alábbi módosításokat:

Tisztelettel: 

Younous Omarjee
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JAVASLATOK

A. mivel az EUMSZ 174. cikke értelmében a gazdasági, társadalmi és területi kohézió az 
Unió harmonikus fejlődésének kulcsfontosságú eleme, és a többéves pénzügyi keretnek 
teljes mértékben támogatnia kell ezt az uniós célkitűzést;

1. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi uniós költségvetés lesz a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret első uniós költségvetése, amelynek egyértelmű 
üzenetet kell közvetítenie, világosan meg kell jelenítenie a Parlament következő hét 
évre vonatkozó álláspontját, tükröznie kell az Unió politikai prioritásait és biztosítania 
kell a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót támogató és erősítő uniós programok 
végrehajtását; emlékeztet arra, hogy ezek a programok és szakpolitikák jelentős 
támogatást és hozzájárulást nyújtanak a gazdasági növekedést, a beruházásokat és a 
versenyképességet szolgáló fenntartható megoldásokhoz, valamint a polgárok 
biztonságos munka- és életkörülményeihez, többek között az esélyegyenlőséghez és a 
megkülönböztetésmentességhez;

2. úgy véli, hogy a kohéziós és regionális fejlesztési politika keretében végrehajtott 
beruházások az Európai Unió egészében igen nagy hozzáadott értéket képviselnek a 
finanszírozás aránya tekintetében; valamint hozzájárulnak az olyan uniós prioritásokhoz 
és célkitűzésekhez, mint a zöld megállapodás, az innováció és a digitális gazdaság; 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődés, a gazdasági növekedés, valamint az átfogó 
és inkluzív kohézió folyamatos megvalósítása – a tagállamokon és az európai régiókon 
belüli különbségek és egyenlőtlenségek csökkentése révén – az Európai Unió 
létezésének egyetemes és alapvető célja;

3. megismétli, hogy e célok eléréshez, valamint az ambiciózus, tisztességes, gördülékeny 
és inkluzív átmenethez és Európa klímasemlegessé tételéhez elegendő forrásra van 
szükség; ezzel összefüggésben emlékeztet a kohéziós politika hozzájárulására a fejlett 
technológiák átadását elősegítő kutatási és innovációs tevékenységekhez;  megjegyzi, 
hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapot megfelelő pénzügyi eszközökkel kell 
ellátni annak érdekében, hogy senki se maradjon le, és hogy az átállást hatékonyan 
végre lehessen hajtani a tagállamokban a szénbányászati és szennyezett ipari 
térségekben élők védelme érdekében, valamint a szigeti és távoli területeken, amelyek a 
leginkább kiszolgáltatottak az éghajlatvédelmi átállásnak; e tekintetben hangsúlyozza, 
hogy már a 2021-es évre biztosítani kell a pénzügyi forrásokat, biztosítva, hogy a 
„hagyományos” és az olyan alapvető politikák, mint a kohéziós és a közös agrárpolitika, 
ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Megismétli továbbá, hogy szükség van egy 
vészhelyzeti tervre, amely biztosítja a finanszírozás folyamatosságát arra az esetre, ha a 
jelenlegi többéves pénzügyi keretet 2020 utánra is meg kellene hosszabbítani, és kéri, 
hogy a Bizottság haladéktalanul terjesszen elő ilyen tervet az új programok késedelmes 
elindításának elkerülése, valamint a kedvezményezettek zökkenőmentes és folyamatos 
támogatásának biztosítása érdekében;

4. megjegyzi, hogy a Covid19 globális elterjedésének 2020. évi gazdasági hatása az 
előrejelzések szerint valószínűleg új recessziós időszakokhoz vezet több tagállamban, 
ezért erre a célra rendkívüli pénzügyi forrásokat kell elkülöníteni a 2021. évi uniós 
költségvetésben.


