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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 EU regionális politikája évek óta bizonyítja az európai közvélemény 
előtt egyedülálló európai hozzáadott értékét azáltal, hogy hatékonyan támogatja a 
gazdasági és társadalmi kohéziót Európa-szerte, miközben hozzájárul a lisszaboni 
stratégia növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos célkitűzéseinek eléréséhez is; 
ellenez ezért minden, e közösségi politika nemzeti szintre való visszahelyezésére irányuló 
kísérletet; ismételten hangot annak a régóta képviselt álláspontjának, hogy a kohéziós 
politikának az EU teljes területére kell vonatkoznia, és a rendelkezésre álló pénzügyi 
források nagy részét a legkevésbé fejlett régiókra kell összpontosítani;

2. elengedhetetlennek tartja a megfelelő finanszírozást a 2013 utáni időszakra is annak 
érdekében, hogy a kohéziós politika a hagyományosan rá háruló feladatok folytatásán túl 
egy sor új, jelentős területi hatással járó kihívásnak is meg tudjon felelni, például az 
éghajlatváltozás, a demográfiai változások, az energiahatékonyság vagy a népesség 
városokban való koncentrálódása által támasztott kihívásoknak, ahogyan azt a gazdasági 
és társadalmi kohézióról szóló negyedik bizottsági jelentés is részletezi 
(COM(2007)0273); úgy véli ezért, hogy az EU GDP-jének 0,35%-át kitevő ráfordítás nem 
elegendő e politika finanszírozására;

3. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell a strukturális alapok működtetésére szolgáló 
eljárásokat, és különösen az irányítási és ellenőrzési rendszereket; megállapítja, hogy 
részben a rendszer összetettsége felelős azért, hogy a tagállamok csak kis mértékben 
képesek felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat; sürgeti a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul terjesszen elő konkrét javaslatokat az eljárások egyszerűsítésére, és azokat 
azonnal hajtsák is végre; 

4. megállapítja, hogy a Bizottság először végzett rendszeres értékelést a 2000 és 2006 közötti 
operatív programok hatékonyságáról; nagy érdeklődéssel várja a kohéziós politika körébe 
tartozó fellépések hatékonyságának mérésére irányuló komoly kísérletet jelentő értékelés 
eredményeit; megállapítja azonban, hogy rendkívül nehéz teljes körűen felmérni a 
kohéziós politika tényleges pozitív hatását, mivel az nem mérhető pusztán gazdasági 
szempontok alapján;

5. elismeri, hogy a jelenlegi pénzügyi válság sok tagállamban jelentős mértékben 
megváltoztatta a gazdasági és pénzügyi helyzetet; megállapítja, hogy a válság 
következtében megváltozhatnak a nemzeti beruházási prioritások, és emiatt elképzelhető, 
hogy több operatív programot is ki kell igazítani; hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
likviditási gondokkal is szembesülhetnek, amelyek miatt esetleg nem tudják biztosítani a 
strukturális fellépésekhez és programokhoz való nemzeti hozzájárulások folyósítását; 
sürgeti a Bizottságot, hogy a tagállamokkal szorosan együttműködve tegyen 
erőfeszítéseket az európai gazdaság fellendítése érdekében; felszólítja továbbá a 
Bizottságot, hogy szükség szerint tegyen javaslatokat a strukturális alapokra a 2007 és 
2013 közötti időszakban vonatkozó jogalkotási keret megváltoztatására;

6. a területi kohézió összefüggésében azt javasolja, hogy politikai és pénzügyi szempontból 
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egyaránt jelentős mértékben erősítsék meg az „európai területi együttműködés” 
célkitűzést, illetve véleménye szerint soron kívüli finanszírozást kell nyújtani a következő 
programozási időszakra; üdvözli a Bizottság által a közelmúltban annak érdekében tett 
erőfeszítéseket, hogy megerősítse a területi együttműködést transznacionális 
együttműködési struktúrákat létrehozva a hasonló problémákkal szembesülő országok 
számára; érdeklődéssel figyeli a balti-tengeri stratégiát, amely megmutatja, hogy hasonló 
stratégiákat a jövőben más régiók kapcsán is meg lehetne fontolni; 

7. emlékeztet rá, hogy a 2007–2013. évi strukturális alapokkal kapcsolatos szabályokról 
szóló tárgyalások során a Parlament a nem hivatalos háromoldalú párbeszéd 
összefüggésében az N+2 / N+3 szabály miatt elvesző elköltetlen összegeknek a közösségi 
kohéziós költségvetésbe (1b fejezetbe) és más, jobb felhasználási aránnyal bíró operatív 
programokba történő átcsoportosítására tett javaslatot; rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy 
a Tanács nem fontolta meg időben e javaslatot; felszólítja a Bizottságot, hogy a közelgő 
félidei felülvizsgálat keretében válaszoljon a Parlament javaslatára, és tegyen konkrét 
javaslatokat e források átcsoportosítására. 


