
95. úgy véli, hogy a jelenlegi válságnak nem szabad gátolnia az Európai Unió szerepét a nemzetközi 
fejlődés előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem tekintetében; figyelmeztet, hogy el kell kerülni a 
protekcionista politikákhoz való visszatérést; hangsúlyozza, hogy a válságból való kilábalásra világszerte tett 
erőfeszítéseket nagymértékben előmozdítaná a kereskedelmi tárgyalások dohai fordulójának mielőbbi lezá
rása; 

* 

* * 

96. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai 
Központi Banknak, az Európai Beruházási Banknak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és az eurócsoport 
elnökének. 

Kohéziós politika: reálgazdasági berházások 

P6_TA(2009)0124 

Az Európai Parlament 2009. március 11-i állásfoglalása: Kohéziós politika: reálgazdasági beruházások 
(2009/2009(INI)) 

(2010/C 87 E/19) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság „Az európai gazdasági fellendülés terve” című, 2008. november 26-i közleményére 
(COM(2008)0800), 

— tekintettel a Bizottság „Kohéziós politika: reálgazdasági beruházások” című 2008. december 16-i közle
ményére (COM(2008)0876), 

— tekintettel a „Régiók 2020-ban: – az EU régiói előtt álló jövőbeli kihívások értékelése” című 2008. 
november 14-i bizottsági munkadokumentumra (SEC(2008)2868), 

— tekintettel a 2008. december 11–12-i Európai Tanács elnökségi következtetéseire, 

— tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról 
szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében 
történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2008)0803), 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA- 
ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatára (COM(2008)0813), 

— tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek az energiahaté
konyságba és a megújuló energiaforrásokba való lakásberuházások támogathatósága tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra 
(COM(2008)0838), 

— tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

— tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0075/2009),
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A. mivel az európai gazdaság a globális pénzügyi válság következményeitől, valamint az elmúlt 60 év 
legszélesebb körű és legsúlyosabb visszaesésétől szenved, 

B. mivel az EU kohéziós politikája jelentős mértékben hozzájárul az európai gazdasági fellendülés tervéhez 
és a Közösség reálgazdasági beruházásainak legjelentősebb forrása, amely célzott támogatást biztosít az 
elsődleges szükségletek kezeléséhez és a növekedési potenciállal rendelkező területeknek az állami és 
magánszektorban egyaránt, 

C. mivel az EU kohéziós politikája 2007–2013-as időszakra szóló teljes előirányzatának több mint 65 %-a 
az Unió megújított lisszaboni növekedési és foglalkoztatási stratégiájának négy prioritási területén – 
személyek, vállalkozások, infrastruktúra és energia, kutatás és innováció – való beruházásra „elkülönített” 
jelentős eszköz, továbbá mivel az ilyesfajta befektetések alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a jelenlegi 
pénzügyi válságra hatékony válaszokat lehessen adni, 

D. mivel a jelenlegi recesszió felhasználható a „zöld” beruházások ösztönzésére és a „zöld” munkahelyek 
létrehozására, 

E. mivel a gazdasági lassulás mérséklésének sikere a tagállamoknak és a régióknak a programjaik céljainak 
gyors végrehajtására irányuló hajlandóságától függ, 

1. nagy örömmel üdvözli a tagállamoknak és a Bizottságnak a gazdasági válság kezelésére irányuló 
összehangolt fellépését felvázoló európai gazdasági helyreállítási terv elfogadását; úgy véli, hogy a terv a 
szolidaritás és a társadalmi igazságosság elvén alapul, és nem lehet ellentétes a lisszaboni stratégiával, 
valamint hogy a benne javasolt intézkedések hozzájárulnak majd a mélyebbre ható és hosszabb távú 
szerkezeti reformokhoz; 

2. úgy ítéli meg, hogy az Európai Unió kohéziós politikája, amely a gazdasági növekedést és a társadalmi 
fejlődést biztosítani, valamint a gazdaságot rövid, közép- és hosszú távon ösztönözni kívánó politika, 
jelentősen hozzá tud járulni a jelen pénzügyi válság leküzdéséhez, valamint a tagállamok és régiók talpra 
állásához, beleértve az állandóan hátrányos helyzetűeket is; 

3. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok, melyek célja a régiók gazdasági és társadalmi szerkezetát
alakításának segítése és ezáltal a terv a gazdaság élénkítését célzó négy kiemelt területéhez kapcsolódó 
intézkedések végrehajtása, hatékony eszköznek bizonyultak, továbbá ahelyett, hogy új gazdasági eszközök 
kidolgozását sürgetné, támogatja a strukturális alapok használatát; megjegyzi, hogy ezek a rendelkezések 
kiegészítik a nemzeti szinten meghozott intézkedéseket; úgy véli, hogy a nemzeti költségvetésekre nehezedő 
jelentős nyomás miatt fel kell gyorsítani az EU kohéziós politikai forrásait és beavatkozásait, hogy ezzel 
kellő időben lendületet adjanak a gazdaságnak, és támogatást nyújtsanak különösen a válság által érintett 
embereknek; 

4. támogatja a Bizottság jogalkotási javaslatait, amelyek a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló struk
turális alapokra vonatkozó, meglévő rendeletek közül háromnak a módosítására irányulnak, és amelyek 
párhuzamosak az európai gazdasági helyreállítási tervvel és kiegészítik azt (a 1083/2006/EK, a 1080/2006 
és 1081/2006 rendelet); teljes mértékben támogatja a javasolt változtatásokat, amelyeknek célja a tőke
áramlás és likviditás javítása a tagállamokban, a pénzügyi tervezési eszközök használatának megkönnyítése, 
a lakhatás terén az energiahatékonyságba és a megújuló energiaforrásokba való támogatási lehetőségeinek 
bővítése és a Strukturális Alapok rugalmasságának növelése, hogy hosszú távon alkalmazkodni tudjanak a 
különleges gazdasági körülményekkel kapcsolatos szükségletekhez; 

5. arra kéri a Bizottságot, hogy szorosan kísérje figyelemmel a tagállamok által hozott gazdasági intéz
kedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok ne sértsék a szabad piaci versenyt és a társadalmi 
normákat, amelyek az európai integráció alappillérei, valamint a környezet- és éghajlatvédelemmel kapcso
latos közösségi jogszabályok által támasztott követelmények megvalósítását; 

6. annak biztosítására sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a strukturális és kohéziós alapok 
végrehajtásának gyorsítása, egyszerűsítése és rugalmasabbá tétele céljából elfogadott intézkedések ne csök
kentsék a végrehajtásuk nyomon követésével kapcsolatos felelősségüket;
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7. üdvözli a strukturális alapok végrehajtási eljárásainak további lehetséges egyszerűsítésén dolgozó szak
értői bizottság („egyszerűsítéssel foglalkozó munkacsoport”) Bizottság általi létrehozását; érdeklődéssel várja 
a Bizottság 2009 elejére tervezett további egyszerűsítési javaslatait; 

8. felszólítja a tagállamokat és a régiókat annak biztosítására, hogy a strukturális alapokról szóló általános 
rendelet (1083/2006/EK rendelet) 11. cikkében megállapított partnerségi elvet teljes egészében alkalmazzák, 
valamint hogy eleget tesznek a partnerek teljes mértékben való bevonására vonatkozó követelménynek; 

9. kiemeli azt a fontos szerepet, amelyet az alulról építkező szervezetek, civil szervezetek és a szociális 
gazdaság játszanak a társadalmi kohézió és integráció előmozdításában, különösen a gazdasági válság ideje 
alatt; felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjék arról, hogy a strukturális alapok egyszerűsítése csökkentse az 
ilyen szervezetekre nehezedő adminisztratív terheket; 

10. különösen aggasztja a válság egész Európában mutatkozó aszimmetrikus területi hatása, és erőtelje
sebb hatása azokra a tagállamokra, amelyekben már eleve az EU-átlagnál alacsonyabb az életminőség, és 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a gazdasági válság leküzdését célzó konkrét intézkedések 
megtervezése és végrehajtása során kellően vegyék figyelembe a területi kohézió célját; különösen arra 
kéri a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő földrajzi egyensúlyt az Európai Tanács által az infrastruktúrára 
és energiahatékonyságra irányuló beruházások megerősítése érdekében kért, konkrét projekteket tartalmazó 
lista előterjesztésekor; 

11. úgy véli, hogy az olyan intézkedések, mint például a kifizetések rugalmassága és felgyorsítása, 
valamint az egyösszegű kifizetések és az átalányösszegek használata serkenteni és gyorsítani fogják a 
politikák megvalósítását, elsősorban az infrastruktúrában, valamint az energiaágazatban és a környezetvé
delmi szektorban, valamint az ESA-projektek esetében; úgy véli e tekintetben, hogy a Bizottságnak világos 
iránymutatást kell nyújtania a tagállamoknak; sajnálja azonban, hogy más, fontos intézkedéseket nem vettek 
figyelembe, mint például a likviditás valós és azonnali emelését a helyszínen azáltal, hogy az elkövetkező 
évek során nagyobb mértékben avatkoznak bele a köztes kifizetésekbe; 

12. üdvözli a Bizottság javaslatát az előlegkifizetések annak érdekében való felgyorsításáról, hogy a 
pénzügyi erőforrásoknak a projektvégrehajtás korai szakaszában való biztosításával könnyítsék meg a 
projektek végrehajtását, ily módon mérsékelve a bankkölcsönök szükségességét; mindazonáltal sürgeti a 
bankokat és pénzügyi intézményeket, hogy teljes mértékben használják ki a gazdaság részére nyújtandó 
kölcsönök fenntartására és támogatására rendelkezésre bocsátott eszközöket, és az irányadó kamatlábak 
csökkentését adják tovább hitelfelvevőiknek; 

13. erőteljesen hangsúlyozza azt a pozitív szerepet, amelyet a kohéziós politika tölthet be a szolidaritás 
megerősítésében és a bizalom helyreállításában annak révén, hogy a belső keresletet élénkítő állami beru
házások biztosítását célzó intézkedéseket vezet be; 

14. felszólítja a tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat, hogy a társfinanszírozási szabályokkal 
összhangban biztosítsák hozzájárulásaikat annak érdekében, hogy a strukturális alapok által elkülönített 
pénzeszközök teljes mértékben kiaknázhatók legyenek; 

15. hangsúlyozza a vállalkozástámogatási intézkedéseknek, de mindenekelőtt a foglalkoztatási intézkedé
seknek a gazdaság sikeres helyreállításában betöltött fontos szerepét; határozott fellépésre szólít fel a 
gazdaság keresleti oldalának támogatása érdekében, valamint intézkedéseket szorgalmaz a kohézió fenn
tartása és a legfontosabb beruházási és infrastrukturális projektek védelme céljából a kis- és középvállalko
zások, szociális gazdasági partnerek, illetve a helyi és regionális hatóságok segítésére; felhívja a tagállamokat, 
hogy széles körben használják ki a strukturális alapokat a munkahelyteremtés biztosítása, a kis-és közép
vállalkozások, a vállalkozó kedv és a szakmai képzés előmozdítása érdekében; 

16. üdvözli azt a javaslatot, amely szerint a lakásszektorban az energiahatékonysággal és a megújuló 
energia használatával kapcsolatos beruházásoknak az egész EU-ban jogosultaknak kell lenniük az ERFA- 
támogatásra; sürgeti a tagállamokat és a régiókat, hogy széles körűen használják ki ezt az új lehetőséget, és 
ennek megfelelően igazítsák ki operatív programjaikat fenntartható növekedési pályájuk megerősítése és 
annak érdekében, hogy éghajlatbarát infrastruktúrákba és innovatív megoldásokba fektessenek be; általános 
értelemben hangsúlyozza az energiainfrastruktúrába való befektetés fontosságát, amely példának okáért a 
közelmúltbeli gázválság idején is nyilvánvalóvá vált;
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17. ösztönzi a tagállamokat a kohéziós politikához kapcsolódó finanszírozás és az egyéb közösségi 
finanszírozási források (TEN-T, TEN-E, hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram, versenyké
pességi és innovációs keretprogram), továbbá az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank által nyújtott finanszírozás közötti szinergiák feltárására; sürgeti a tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék és javítsák a JESSICA, a JASMINE és a JEREMIE pénzügyi eszközökből származó összegek 
elosztásához való hozzáférést a kis- és középvállalkozások és az érdekelt kedvezményezettek általi gyakoribb 
felhasználásuk ösztönözése érdekében; 

18. ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a felelős hatóságokhoz való készpénzáramlás javítását 
célzó intézkedéseket, és hogy nyújtson több szakmai támogatást a tagállamoknak és a régiók közötti legjobb 
gyakorlatok cseréjének a projektek minőségének, valamint megvalósításuk hatékonyságának javítása érde
kében; hangsúlyozza a JASPERS jelentőségét a projektek előkészítésében; felszólítja a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat operációs programjaik szükség esetén történő felülvizsgálatában; hangsúlyozza 
azonban annak szükségességét, hogy a helyi és regionális hatóságokat azonnal tájékoztassák e módosítá
sokról; 

19. a létrehozott nemzeti irányítási és ellenőrzési rendszerek Bizottság általi jóváhagyását alapvetőnek 
tekinti a programok végrehajtásának felgyorsítása szempontjából, és felszólítja a tagállamokat, hogy miha
marabb zárják le a Bizottság tájékoztatására irányuló eljárást; 

20. hangsúlyozza az oktatásnak és a képzésnek a gazdaság fellendítésének hosszú távú biztosításában 
betöltött szerepét, valamint ragaszkodik az ESZA keretében rendelkezésre álló intézkedések napra késszé 
tételéhez, mind a források nagyobb fokú elérhetőségének biztosítása, mind pedig a magasabb szintű rugal
masság elérése tekintetében; 

21. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki megfelelő részletes feltételeket és normákat a nemzeti és 
regionális szintű helyreállítási tervek hatékonyságának szoros nyomon követése és állandó újraértékelése 
érdekében, különös tekintettel az átláthatósági követelményeknek való megfelelésre; a reformok hatékony
ságának 2010-es értékelését kéri a strukturális alapokra vonatkozó felülvizsgált rendeletek elfogadását köve
tően ezen intézkedések hatékonyságának további javítása, valamint a problémák okainak és a megvalósítás 
késedelmeinek elemzése érdekében; sürgeti a Bizottságot, hogy vegye figyelembe ezen észrevételeket a 
strukturális alapok programjainak következő generációjára vonatkozó javaslatainak megtételekor; 

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok 
kormányainak. 

Jobb szakmai előmeneteli lehetőségek és több mobilitás: európai kutatói part
nerség 

P6_TA(2009)0125 

Az Európai Parlament 2009. március 12-i állásfoglalása a jobb szakmai előmeneteli lehetőségekről és 
a több mobilitásról: európai kutatói partnerség (2008/2213(INI)) 

(2010/C 87 E/20) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a „Jobb szakmai előmeneteli lehetőségek és több mobilitás: európai kutatói partnerség” című 
2008. május 23-i bizottsági közleményre (COM(2008)0317), valamint az azt kísérő munkadokumen
tumokra, nevezetesen a hatástanulmányra (SEC(2008)1911) és annak vezetői összefoglalójára 
(SEC(2008)1912), 

— tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonat
kozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Emberek” egyedi programról 
szóló 2006. december 19-i 2006/973/EK tanácsi határozatra ( 1 ),
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( 1 ) HL L 400., 2006.12.30., 271. o. 

2009. március 12., csütörtök


