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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. elismeri, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell az európai gazdaság 
fellendülését, konvergenciáját, méltányos és inkluzív fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós prioritásokat, például a társadalmi, gazdasági és 
területi kohéziót, a regionális fejlesztést, az éghajlat-politikát, a digitalizációt és az 
innovációt, a biztonságot és a migráció kezelését, ugyanakkor elismeri, hogy a 
Covid19-világjárvány olyan új és váratlan kihívást jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, és uniós szinten megoldásokat kell kínálniuk;

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik, 
és hogy fő közberuházási politikaként jelentős szerepet fog játszani a Covid19-
világjárványból való kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika a 
szolidaritáson alapul, célja pedig a tagállamok közötti, valamint az Unión és a régiókon 
belüli gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkentése; 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, a beruházásokat 
és a versenyképességet szolgáló fenntartható megoldásokhoz, valamint a polgárok 
biztonságos munka- és életkörülményeihez, többek között az esélyegyenlőséghez, a 
társadalmi igazságossághoz és a megkülönböztetésmentességhez;

3. rámutat, hogy a 2021. évi költségvetés indítja el a 2021–2027-es új programozási 
időszakot, és hogy annak tükröznie kell az aktualizált és újraorientált többéves pénzügyi 
keret elveit és prioritásait, valamint hatékonyan hozzá kell járulnia a Covid19-
világjárvány társadalmi és gazdasági hatásainak enyhítéséhez, ugyanakkor gondosan 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló forrásokat, valamint a reális, azonnali és 
kielégítő végrehajtást biztosító költségvetési szabályokat és elveket;

4. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésben megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatokat kell biztosítani a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keret kifizetetlen követelései felhalmozódásának elkerülése érdekében; rámutat, hogy a 
2014–2020 közötti programozási időszak késedelmes végrehajtása miatt a 
visszatérítések nagy részének teljesítésére 2021–2022 folyamán kerül sor;

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 márciusában és áprilisában bevezetett megerősített 
rugalmasságát – a társfinanszírozás növelését és az uniós alapok válság elleni 
felhasználását –, és úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben is fenn kell tartani;

6. üdvözli az Európai Parlament által már 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 
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országok támogatása érdekében;

7. üdvözli a 2020. április 17-i jogalkotási állásfoglalást, amely a Covid19-járványra való 
reagálásként egyedi intézkedéseket hagyott jóvá annak érdekében, hogy kivételes 
rugalmasságot biztosítson az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása 
tekintetében; rámutat, hogy ez a végrehajtás felgyorsítását és ezáltal a kifizetési 
előirányzatok iránti igények növekedését fogja eredményezni, aminek tükröződnie kell 
a 2021. évi költségvetésben;

8. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely szerint nem követelik 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, ugyanakkor elismeri, hogy 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;

9. felhívja a tagállamokat, hogy egyértelműen és határozottan osszák meg a válság utáni 
terveiket, ambícióikat és elvárásaikat, valamint ismerjék el közös szerepüket az 
összehangolt uniós megközelítés előkészítésében.


