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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a jövőbeni bővítéseket illetően az Európai Uniónak a kohéziós politika 
három nagy kihívásával kell szembenéznie, tudniillik a fejlettségbeli eltérések 
súlyosbodása, a kohéziós politika súlypontjának keletre való áthelyeződése és a tizenötök 
Európája egyenlőtlenségeinek fennmaradása;

2. emlékeztet, hogy a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervben a Bizottság 
16,5 milliárd eurót irányzott elő a regionális politika fellépéseire Bulgáriában és 
Romániában a 2010-2013 közötti időszakra (ebből 11,858 milliárd euró a strukturális 
alapokra és 4,463 milliárd euró a Kohéziós Alapra )1;

3. úgy véli, hogy a Bizottságnak és a Tanácsnak előzetes pénzügyi forgatókönyveket kell 
benyújtania a kohéziós politikáról, mielőtt egy tagjelölt országgal való tárgyalások 
megkezdéséről dönt, valamint részletes pénzügyi forgatókönyveket a tagjelölt országgal 
folytatott tárgyalások során;

4. hangsúlyozza a strukturális alapok felhasználásának mennyiségi és minőségi értékelésére 
vonatkozó nagyon szigorú megközelítés fontosságát, amely magában foglalja a hatékony 
kezelést és megfelelő ellenőrzést, hogy az európai polgárok érdekében optimalizálni 
lehessen az Unió kiadásainak költséghatékonysági arányát a kohézió terén;

5. hangsúlyozza a Számvevőszék jelentéseinek, valamint a Bizottság tevékenységi 
jelentéseinek fontosságát, mint a strukturális alapokkal való hatékony gazdálkodás 
értékeléséhez hozzájáruló eszközöket, és a szükséges intézkedéseket – adott esetben – az 
éves költségvetési eljárás keretében szándékozik meghozni;

6. úgy véli, hogy az Unió forrásrendszerének jelenlegi állapotában nehezen lennének 
finanszírozhatóak az esetleges jövőbeni bővítések a jelenlegi kohéziós politikák 
hatékonyságának veszélyeztetése nélkül;

7. hangsúlyozza, hogy a félidős újratárgyalásnak figyelembe kell vennie az esetleges új 
bővítések lehetőségét és számszerűsítenie kell azok gazdasági és költségvetési hatásait.

  
1 Európai Bizottság, 43 REV sz. kimutatás a 2007-2013-ra vonatkozó pénzügyi tervről.
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