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ELJÁRÁS 

 
A Regionális Politikai Bizottság 2004. július 22-i ülésén ....-t jelölte fogalmazónak.  
 
A véleménytervezetet ...-i/jei ülésén/ülésein vizsgálta meg. 
 
Az utóbbi/utolsó ülésen ... szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással/egyhangúlag 
elfogadta a következő javaslatokat. 
 
A szavazáskor az alábbi személyek voltak jelen: ... (elnök(asszony)/ügyvezető elnök (asszony)), 
… (alelnök(asszony)), ...  (alelnök(asszony)), ... (fogalmazó), ..., ... (...-t helyettesítve), ... (...-t 
helyettesítve a 153. cikk (2) bekezdése szerint),...és... . 
 



 

PE 346.891 4/6 PA\537697HU.doc 

HU 

RÖVID INDOKLÁS 

 

Bevezetés és áttekintés 
 
A strukturális alapok és a regionális politika vonatkozásában a 2005-ös költségvetési eljárásnak 
három kiemelkedő szempontja van. Először is, 2005 az első teljes költségvetési év a 25-ök 
Európája számára. Másodszor, ennek következtében megemelkedett az EKT1-ben a regionális 
politikára rendelkezésre álló összeg. A kifizetési előirányzatok növekedése felülmúlja a 
kötelezettségvállalási előirányzatok mérsékeltebb emelkedését. Harmadszor, az előirányzatok 
felosztása nyolc új tagállam esetében az előcsatlakozási eszközöktől a Kohéziós Alapból 
származó támogatás irányába való átmenet folytatását tükrözi. 
 
A regionális politika és a Kohéziós Alap kiadásainak rendszerében bekövetkezett változásokat a 
költségvetési kiadások általános szintjének javasolt alakulása tükrében kell vizsgálni. A javasolt 
költségvetés egészében a kifizetési előirányzatok növekedése 9,7%-os, ami 109,5 milliárd eurós 
kiadási főösszeget eredményez. A kötelezettségvállalási előirányzatok a költségvetés egészében 
117,2 milliárd euróra nőnek, ami 5,2%-os emelkedést jelent. A strukturális alapokra szánt 
kifizetési előirányzatok 14,8%-kal, 35,4 milliárd euróra, míg a kötelezettségvállalási 
előirányzatok 3,3%-kal, 42,4 milliárd euróra nőnek a kibővített Unióban. A strukturális alapokra 
vonatkozó teljes összegen belül a Kohéziós Alap kiadásai 7,3%-kal, kevéssel több mint 3 
milliárd euróra emelkednek, míg a Kohéziós Alap kötelezettségvállalási előirányzatai 9,7%-kal, 
5,1 milliárd euróra csökkennek. A Kohéziós Alap kötelezettségvállalási előirányzatainak 
csökkenése főként annak tulajdonítható, hogy Írország többé már nem támogatható.  
 
Előzetes vélemények szerint a növekedés lassabb üteme, illetve a Kohéziós Alap esetében a 
kötelezettségvállalási előirányzatoknak a kifizetési előirányzatok növekedésével szembeni 
csökkenése hozzá fog járulni a RAL (reste a liquider), a fennálló kötelezettségvállalási 
előirányzatok maradványa növekedésének korlátozásához. 
 
A bővítés hatása 
 
A strukturális intézkedések kiadásainak 14,8%-os növekedése főként az új tagállamok számára 
rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok megkétszereződésének köszönhető. A 10 új tagállam 
strukturális alapokra fordított kiadásai 82%-kal, míg a Kohéziós Alapra fordított kiadások 330%-
kal nőnek, bár természetesen az új tagállamokban fokozatosan megszűnnek az előcsatlakozási 
strukturális kiadások. A strukturális alapok esetében a kifizetési előirányzatok az új 
tagállamokban el fogják érni a 3,09 milliárd eurót, míg a kötelezettségvállalási előirányzatok 
összege 5,3 milliárd euró lesz.  
 
A 10 új tagállamban 0,7 milliárd euró kifizetési előirányzat és 2,39 milliárd euró 
kötelezettségvállalási előirányzat áll a Kohéziós Alap rendelkezésére. 

                                                 
1 Előzetes költségvetési tervezet 
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Előirányzatok a 15 régi tagállam számára 
 
A strukturális alapok esetében mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok 
növekedtek az előzetes költségvetési tervezetben a 15 régi tagállam számára. A kifizetési 
előirányzatok 11,3%-kal, 29,3 milliárd euróra, míg a kötelezettségvállalási előirányzatok 
majdnem 33 milliárd euróra nőnek.  Miközben ez a növekedés elegendőnek tűnhet, a 2004. évi 
költségvetési végrehajtásának a regionális alap tekintetében tapasztalható magas arányából és az 
N + 2 szabály működéséből egyértelműen adódik, hogy a kifizetési előirányzatok további 
növelése válhat szükségessé. Másrészt még nem egyértelmű, hogy mekkora az új tagállamok 
felvevőképessége a strukturális alapok kiadásainak tekintetében. Ebben a tekintetben lényeges, 
hogy a Bizottság friss információkat továbbítson a Parlamentnek a 2004. évi költségvetési 
kiadásokra vonatkozó előrejelzésekről. 
 
Értékelés és a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló harmadik jelentés 
 
A Bizottságnak jogszabályban foglalt kötelezettsége a strukturális alapok kiadásainak vizsgálata 
minden tervezési időszakban. Az 1994 és 1999 közötti tervezési időszakra vonatkozó utólagos 
vizsgálatok 2004-ben lesznek hozzáférhetőek. A strukturális alapokra nézve általában kedvező 
értékelések részét fogják képezni a 2000-2006 közötti tervezési időszak félidei vizsgálatának és a 
gazdasági és társadalmi kohézióról szóló harmadik jelentésnek. Sajnálatos, hogy a célok 
kitűzésekor, 1994-ben tapasztalható határozatlanság ahhoz vezetett, hogy nem lehetett elvégezni 
a költséghatékonyság mélyreható elemzését. Mindazonáltal az Önök fogalmazója tisztában van 
azzal, hogy a 2005. évi költségvetési tervezetet a strukturális alapokról és a Kohéziós Alapról 
szóló általános rendelet (2007-2013) tükrében kell nézni, amely az 1260/1999 sz. rendeletet 
fogja felváltani, ha véglegesen hatályba lép. A Kohéziós Alap esetében pedig sajnálatosnak 
tartjuk, hogy az utólagos értékelés nem fog elkészülni 2004. november végéig. 
 
RAL – fennálló kötelezettségvállalási előirányzatok 
 
Ahogy korábban említettük, a strukturális politikára szánt kifizetési előirányzatok javasolt 
növekedése nagyobb, mint a kötelezettségvállalási előirányzatok javasolt növekedése, ami le 
fogja lassítani a RAL növekedését. Az EKT alapján azonban nem változik a helyzet és a RAL 
tovább fog növekedni. Az 1999 előtti tervezéshez köthető „abnormális” RAL-t 2004-ben meg 
kell szüntetni. 
 
Egyedi kérdések és módosítástervezetek 
 
Az Önök fogalmazója meg fogja jelölni az előzetes költségvetési tervezet azon szempontjait, 
amelyekről úgy véli, hogy a bizottság módosító javaslatainak tárgyát képezhetik. Ez az előzetes 
megjelölés nem megváltoztathatatlan. Természetesen a bizottság fenntartja magának azt a 
jogot, hogy módosításokat javasoljon vagy vonjon vissza a Tanács költségvetésre vonatkozó 
első olvasatának és a költségvetési tervezet július 16-i, pénteki elfogadásának fényében, 
különös tekintettel a Tanács által csökkentett összegeknek az előzetes költségvetési 
tervezetben javasolt szintre való visszaállítására . 
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Tekintettel a kifizetési előirányzatok végrehajtásának magas szintjére a 15 tagú EU-ban, az Önök 
fogalmazója  a regionális politika 1. célkitűzésére (13-03-01. sor) elkülönített összegek további 
növelését javasolja az EKT-ben eredetileg javasolt szint fölé. A módosítás szerinti 250 millió 
eurós, vagyis mérsékelt, 0,2%-os növekedés a 2004-es szinthez képest a kifizetési előirányzatok 
növekedését ezen a költségvetési soron összhangba hozná a nem kötelező kiadások EKT-ben 
bekövetkező átlagos növekedésével. 
 
A kötelezettségvállalási előirányzatok esetén az Önök fogalmazója nem hiszi, hogy az EKT-ben 
előirányzott pénzeszközöket a 2004-ben a regionális politika 2. célkitűzésére (13-3-04. sor) 
rendelkezésre álló összeghez képest csökkenteni szabadna annak egyértelmű indoklása nélkül. 
Ilyen indoklás nem található az EKT dokumentációjában. Ezért azt javasolná, hogy ezeket az 
előirányzatokat módosítás útján állítsák vissza a 2004-es szintre, ami 78,8 millió eurós vagy 2%-
os növekedést jelent az érintett költségvetési soron. 
 
Még részletesebben kifejezve, az Észak-Írország és Írország határ menti megyéiben a béke 
megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló különprogramra rendelkezésre álló összegek 
csökkentését javasolják (13-03-02. sor). Amíg nem találunk meggyőző esetet ezen csökkentés 
alátámasztására, az Önök fogalmazója az ezen programra elkülönített előirányzatok 2004-es 
szintre való visszaállítását javasolná. Ez a kifizetési előirányzatok 6,87 millió eurós növelésére 
irányuló módosító javaslatot von maga után. 
 
Mindezek a módosító javaslatok a pénzügyi terv által 2005-re előírt kereten belül vannak. 
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