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JAVASLATOK 

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

1. úgy véli, hogy az európai regionális politika nélkülözhetetlen eszköz ahhoz, hogy az Unió 
fel tudjon lépni a regionális különbségek csökkentése, a növekedés és a versenyképesség 
ösztönzése, valamint a szolidaritás terén közös érdekeket felmutató, toleráns, törődő 
társadalom elvének fejlesztése és előmozdítása érdekében. Meg van győződve róla, hogy 
az európai szintű közös fellépés költséghatékony, hiszen lehetővé teszi a 
méretgazdaságosság megvalósítását, az eljárások ésszerűsítését és a források 
összevonását, különösen a határokon átnyúló együttműködéssel összefüggésben. Egy erős, 
megfelelően támogatott európai regionális politika elengedhetetlen feltétele az Unió azon 
képességének, hogy megbirkózzon az egymást követő bővítésekkel; 

2. újra emlékeztet a Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak a 
Bizottság „Közös jövőnk építése – A kibővített Unió politikai kihívásai és költségvetési 
eszközei” című közleményéről1 szóló 2004. március 18-i véleményében tett javaslataira, 
különösen arra a tényre, hogy: 

− támogatja a Bizottság által annak „Közös jövőnk építése – A kibővített Unió politikai 
kihívásai és költségvetési eszközei 2007–2013” című közleményében javasolt anyagi- 
és szellemitőke-beruházásokat a növekedés és foglalkoztatottság kohéziójával 
összefüggésben, és különösen üdvözli a Bizottság által az emberi erőforrások 
erősítésére fektetett hangsúlyt a növekedési és versenyképesség javítása érdekében; 

− felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki fejlesztési célokat és mutatókat, amelyek 
igazodnak az Európai Tanács lisszaboni és göteborgi ülésének következtetéseihez. 
Ezeknek a céloknak és mutatóknak mérhetőeknek és konkrétaknak kell lenniük, ki kell 
terjedniük a gazdasági, társadalmi és környezeti területekre és teljes részét kell 
képezniük a strukturális alapok regionális és nemzeti programjainak; 

− ezért kéri, hogy a pénzügyi terv felső határát a GNI 1,24%-ában állapítsák meg, ahogy 
azt a Bizottság javasolta annak érdekében, hogy biztosítsák elegendő forrás 
rendelkezésre állását a regionális és strukturális alapok, valamint az elengedhetetlen 
fontosságú transzeurópai közlekedési projektek számára. 

3. értékeli a legtávolabbi peremterületek érdekében tett pénzügyi erőfeszítéseket, amelyek 
célja azoknak a nehézségeknek a kompenzálása, amelyekkel ezek a területek a belső 
piacra jutás során találkoznak; 

 
4. rámutat a ritkán lakott területek támogatásának jelentőségére és a szigetek, illetve a hegyi 

területek különleges helyzetére; 
 
5. üdvözli az URBAN és az Equal programok előtérbe kerülését, ami megnövekedett 

támogatást eredményez a városi területek számára és növeli a városi és vidéki hatóságok 
                                                 
1 COM(2004)0101 
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közötti együttműködés lehetőségét; 
 
6. megjegyzi, hogy a Bizottság azt javasolja, hogy a források felső határa maradjon a GNI 

1,24%-a és egyetért a Bizottsággal abban, hogy ezen források felhasználásának a felső 
határon belüli javasolt növekedése nélkülözhetetlen, amennyiben az Unió teljesíteni akarja 
kötelezettségvállalásait és el akarja kerülni az Európával kapcsolatban tapasztalható 
további nyilvános csalódottságot; 

 
7. tudatában van annak, hogy a pénzeszközöket hatékonyan kell elkölteni, ugyanakkor 

egyértelművé teszi, hogy az EU kohéziós és strukturális politikája az elmúlt években 
egyértelművé tette az elért európai többletértéket és mindig is hozzájárult ahhoz, hogy 
további pénzeszközöket bocsásson a régiók rendelkezésére; 

 
8. üdvözli azt a tényt, hogy mind az IPA1, mind az ENPI2 tartalmazni fog egy külön részt a 

határokon átnyúló együttműködés előmozdítására azzal a céllal, hogy erősödjön a 
fenntartható gazdasági fejlődés, a környezetvédelmi korlátozások szigorú betartása és a 
demokrácia előmozdítása; 

 
9. felkéri a Bizottságot, hogy szorosan kísérje figyelemmel a statisztikai hatás által sújtott 

területek fejlődését vagy visszaesését és tegyen részletes éves jelentést a Parlamentnek 
ezen területek helyzetéről; 

 
10. utal arra, hogy a statisztikai hatás által sújtott területek továbbra is igénylik az EU 

megfelelő támogatását és azt meg is kell kapniuk; nem szabad, hogy bármelyik régió a 
„bővítés vesztesének” érezze magát; 

 
11. üdvözli a növekedéskiigazítási alap létrehozását, amelynek célja az Unió képessé tétele 

gyors és hatékony intézkedések meghozatalára a tervezett ütemtől elmaradó célkitűzések 
elérésének meggyorsítása érdekében. Felkéri a Bizottságot, hogy amikor a források 
újrafelosztását javasolja, legyen különös figyelemmel a statisztikai hatás által sújtott 
területekre, továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy az újrafelosztásra vonatkozó döntések 
tartozzanak az együttdöntési eljárás hatálya alá, amennyiben a korábban a Parlament és a 
Tanács által meghatározott elsődleges célokat érintenek; 

 
12. megjegyzi, hogy a jövőben a strukturális alapok pénzügyi irányítása arányosabb és 

decentralizáltabb lesz, így a megfelelő pénzügyi irányítás iránti felelősség nagyobb része a 
tagállamokra és a régiókra hárul. Támogatja a Bizottságot az eljárások ésszerűsítésére, az 
igazgatási költségek csökkentésére és a döntéshozatal felgyorsítására irányuló 
erőfeszítései során. Kéri azonban a Bizottságtól, hogy az átláthatóság biztosítása 
érdekében tájékoztassa a Parlamentet a nemzeti vagy regionális pénzügyi ellenőrzési 
eljárásokban feltárt valamennyi elégtelenségről, valamint a helyzet orvoslására tett 
intézkedéseiről; 

 
13. támogatja a Bizottságot egyedi fellépések megtételére a felülvizsgált Európai Szociális 

Alappal összefüggésben, a bevándorlók társadalmi beilleszkedésének erősítésére és a 

                                                 
1 Előcsatlakozási eszköz. 
2 Európai szomszédsági és partnerségi eszköz. 
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munkaerőpiacra való bejutásuk javítására, ezáltal lehetővé téve a harmadik országok 
különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai háttérrel rendelkező állampolgárainak 
részvételét az európai társadalom valamennyi szférájában; 

 
14. felhívja a Bizottságot olyan intézkedések meghozatalára, amelyek biztosítják, hogy a 

kohéziós és strukturális politika ne szenvedjen további pénzügyi hátrányokat egyéb 
politikák ellenében; 

 
15. felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az ütemterv betartásáról és arról, hogy a 

kohéziós és strukturális politika új programjai 2007-ben idejében elkezdődhessenek.  

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

