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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. úgy véli, hogy az előzetes költségvetési tervezetben a regionális politikára előirányzott 
összegek megfelelnek a regionális egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a lisszaboni 
és guttenbergi célkitűzések elérése irányuló uniós szükségleteknek; ezért felszólít az 
általános költségvetés-tervezetben szereplő tételek megtartására, illetve szükség esetén 
visszaállítására;

2. hangsúlyozza, hogy a 2008-as költségvetési tervezetben a Parlament külön figyelmet 
kíván szentelni a kis- és középvállalkozásoknak, valamint a mikrovállalkozásoknak, 
tekintve a regionális fejlődésben betöltött szerepüket;

3. az európai társadalom megfiatalításának szükségessége miatt támogatja a fiatal női 
munkavállalók önálló vállalkozóvá válását és/vagy részmunkaidős foglalkoztatását 
elősegítő intézkedéseket.

RÖVID INDOKOLÁS

A pénzügyi tervről és az intézményközi megállapodásról szóló elhúzódó tárgyalások ellenére 
az Európai Bizottság reméli, hogy 2007 júliusáig jóvá tudja hagyni az összes nemzeti 
stratégiai programot, és így el tudja kerülni az olyan szükségtelen késedelmeket, mint 
amilyenekre az előző tervezési időszak elején került sor. Itt kell felhívni a figyelmet arra, 
hogy más politikai területektől eltérően – míg az általános prioritásokat a vonatkozó 
rendeletek határozzák meg – a különböző projektek finanszírozásának pontos elkülönítése az 
egyes tagállamoknak az Európai Bizottság közreműködésével jelenleg kidolgozás és 
elfogadás alatt lévő stratégiai referenciakeretétől, valamint az elfogadott operatív programok 
közösségi forrásfelhasználásától függ.

A Bizottság a 2008-as költségbecslésben1 arra emlékeztet minket, hogy  „A strukturális 
alapok és a Kohéziós Alap összegei a jogalapban meghatározott keretből származnak és teljes 
mértékben összhangban vannak az intézményközi megállapodásban meghatározott 
határösszegekkel. A költségvetés kidolgozásakor tehát az Európai Bizottság a költségvetési 
szükségletek felmérésekor figyelembe vette a 2005-ös Európai Tanács határozatait, a 2007–
2013-as pénzügyi terv és az intézményközi megállapodás rendelkezéseit, a 2000–2006-os 
tervezési időszakban elindított és folyamatban lévő projektekre fordítandó összegeket, 
valamint a jelen időszakban valószínűsíthetően felmerülő előlegfizetési kötelezettségeket. A 
strukturális alapok 2008-as kötelezettségvállalásai 0,9%-kal2, a kifizetések3 pedig 3,2%-kal 
emelkednek, miközben a Kohéziós Alap kötelezettségvállalásai4 14,4%-kal, kifizetései5 pedig 

  
1 SEC(2007)0500.
2 38 734 000 000 EUR
3 33 894 000 000 EUR
4 8 155 000 000 EUR
5 728 000 000 EUR
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36%-kal emelkednek. Meg kell jegyezni, hogy az 1b) fejezet egyik tétele nem tartozik a 
strukturális/kohéziós politika területéhez. Az Európai Szomszédságpolitikai és Partnerségi 
Eszközről van szó, amelyik e fejezetből kapja a határokon átnyúló együttműködésre 
előirányzott támogatást. Ez a külkapcsolatok területéhez tartozik. A folyamatos költségvetési 
fegyelem iránti igény és a közszféra befektetéseinek Európa-szerte tapasztalható csökkenése a 
hangsúlyt annak szükségessége felé tolta el, hogy megteremtsük a feltételeit

Ø a nettó munkahelyteremtésre irányuló programoknak; 
Ø a társadalmi kirekesztés problémaköre megoldásának;
Ø a tudásalapú gazdaság kialakításának.

Ez, a 27-ek Európájának új feltételeihez igazított szemléletmód lesz a regionális politika 
sikerének mércéje a 2008–2009-ben sorra kerülő nagy fontosságú félidős értékelés során.
2008-ban a Bizottság alaposan szemügyre veszi majd a 2000–2006-os tervezési időszakot, az 
ezen időszak alatt lezajlott programok és projektek eredményeit, valamint értékeli a politika 
által az adott időszakban kifejtett hatást.  Ezzel párhuzamosan arról is gondoskodik, hogy a 
programok teljes mértékben figyelembe vegyék a növekedési és foglalkoztatási napirend 
prioritásait.

A Bizottság arról tájékoztatott minket1, hogy 2007-hez hasonlóan a kötelezettségvállalási 
előirányzatokból való részesedési arány feltételes, és a 2000–2006-os tervezési időszak 
adatain alapszik. Ettől függetlenül kétségtelen tény, hogy az Európai Bizottság az egyetlen 
intézmény, amelynek hozzáférése van az átfogó költségvetési igények felméréséhez 
szükséges információkhoz, éppen ezért a vélemény előadója azt javasolja, hogy a Tanács által 
a költségvetési tervezetben eszközölt bármilyen indokolatlan változtatást a Parlament habozás 
nélkül korrigálja.

A Bizottság arról is tájékoztatott minket, hogy a különösen bizonyos régiókban és néhol egész 
tagállamokban tapasztalható népességöregedés Európa jövője szempontjából az egyik 
legfontosabb kihívássá vált. Ezért alapvető fontosságú hangsúlyt helyezni a család értékének 
fontosságára, valamint a fiatal családok segítésére a hivatás és a családi élet összeegyeztetése 
terén.

  
1 SEC(2007)0500


	669867hu.doc

