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JAVASLATOK

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

1. üdvözli, hogy az Európai Tanács megállapodásra jutott a 2007-2013-as pénzügyi tervről, 
sajnálattal tölti el azonban, hogy az előrejelzés szerinti források nem elegendőek ahhoz, 
hogy az érintett időszakban kielégítsék az Unió és különösen a regionális fejlesztés 
igényeit;

2. úgy véli, hogy különösen az 1b fejezet alapján elosztott költségvetési források, és 
különösen a versenyképességre és területi kohézióra vonatkozó célkitűzések 
nyilvánvalóan elégtelenek, és ezért sürgeti, hogy az érintett hiteleket a Parlament által a 
kibővített Unió 2007-2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről 
szóló, 2005. június 8-i állásfoglalásában javasolt szinten állítsák helyre,

3. tudomásul veszi, hogy a Tanács pénzügyi tervre vonatkozó javaslata érinti a jelenleg a 
Parlament előtt lévő jogszabálytervezetet, és emlékezteti a Tanácsot, hogy az e 
jogszabály módosításait csak az együttdöntés szabályai alapján lehet végrehajtani;

4. üdvözli a Globalizációs Kiigazítási Alap létrehozását, amelynek segítséget kell nyújtania 
a régiók lakosságának, hogy a cégek székhelyének olcsóbb munkaerővel dolgozó 
piacokra való áthelyezése és a globalizáció által kiváltott változásokkal 
szembenézhessenek;

5. üdvözli, hogy a rugalmassági tartalékokat, és különösen a kohéziós és szolidaritási 
tartalék tartalékát a pénzügyi kereten kívülre helyezték, és ebből arra a következtetésre 
jut, hogy végrehajtásuknak nem lehet hatása a strukturális alapok számára tartalékolt 
összegekre;

6. megköveteli, hogy az e tartalékok lehívására vonatkozó mechanizmusokat és eljárásokat 
úgy kell kiigazítani, hogy gyors és hatékony használatuk biztosítva legyen;

7. megköveteli, hogy az n+2 szabály szerint visszavont forrásokat vissza kell helyezni 
minőségi és teljesítési tartalékba , és hogy ezt a tartalékot kifejezetten írják le az 
intézményközi megállapodásban; emellett felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen a 
Parlament és a Tanács elé az újrahasznosítási mechanizmus végrehajtását részletező 
javaslatot;

8. rámutat valamennyi tagállam egyértelmű akaratára, miszerint haladéktalanul meg kell 
kezdeni a következő tervezési időszakra vonatkozó programjaik tervezését;

9. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a költségvetési hatóság két ága gyors 
ütemben jusson megállapodásra többéves 2007-2013-as keretről, ezáltal lehetővé téve, hogy a 
tagállamok megtervezhessék programjaikat, és hogy el lehessen kerülni a megkezdésükhöz 
fűződő indokolatlan késedelmet; emellett felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy el 
kell kerülni a jelenlegi tervezési időszak kezdetekor tapasztalt végrehajtási késedelmet.


