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Országgyűlés
Európai ügyek bizottsága

A magyar Országgyűlés, a Cseh Köztársaság Képviselőháza és Szenátusa, a Lengyel
Köztársaság Szejmje és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának európai ügyekkel
foglalkozó bizottságai találkozójának
KÖVETKEZTETÉSEI
A Visegrádi Csoport európai ügyi bizottságainak képviselői
A 2021–2027 közötti Többéves Pénzügyi Kerettel, valamint a 2019-2024es Stratégiai Menetrenddel kapcsolatban















aláhúzzák, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Többéves Pénzügyi
Keret (továbbiakban MFF) alapját egy az európai uniós tagországok érdekeit
figyelembe vevő, átfogó és kiegyensúlyozott megállapodás kell képezze;
támogatják az éghajlatváltozás elleni fellépés iránti elkötelezettséget,
összhangban a Párizsi Megállapodással;
üdvözlik a Kohézió Barátai Csúcstalálkozó által 2018. november 29-én
Pozsonyban az MFF-fel kapcsolatban elfogadott közös nyilatkozatot;
kiemelik, hogy a kohéziós politika rendre bizonyította az általa képviselt
hozzáadott értéket és gazdasági előnyöket eredményezett az egész Európai
Unió, valamint minden tagország számára;
hangsúlyozzák, hogy a kohéziós politikát és a közös agrárpolitikát
(továbbiakban KAP) egyszerűsíteni, hatékonyabbá és kellően rugalmassá kell
tenni az EU tagországok számára, továbbá, hogy mindkét politikát legalább az
MFF jelenlegi szintjén kell finanszírozni. A kiszámíthatóság, valamint a hosszú
távú tervezés érdekében az előirányzott nemzeti keretösszegeket az MFF teljes
időszakában mindvégig meg kell őrizni;
hangsúlyozzák, hogy a KAP közvetlen kifizetései erősítik a belső piacot,
kiküszöbölik az EU tagállamok közötti verseny torzító hatásait, továbbá minden
EU gazdálkodó számára egyenlő feltételeket biztosítva segíteni kellene
megőrizni a tagállamok mezőgazdaságát és élelmiszeriparát;
felszólítják az Európai Bizottságot, hogy a rábízott forrásokkal bánjon
takarékosan, különös tekintettel a működési költségekre és azokra a
helyzetekre, amikor a kiszervezett szolgáltatásokat a Bizottság saját forrásaiból
is meg tudná oldani;
kérik az illetékes EU intézményeket, hogy az MFF időben történő elfogadása
érdekében konstruktívan együttműködve vegyenek részt a tárgyalási
folyamatban, ezzel is biztosítva a jelenlegi programozási időszakból az új
költségvetési keretbe történő, a minden érintett számára a kiszámíthatósághoz
szükséges zökkenőmentes átmenetet;
úgy gondolják, hogy a 2019-2024-es Stratégiai Menetrend megfelelően
azonosítja és kezeli a legsürgetőbb kihívásokat, és méltányolják, hogy elsődleges
kihívásként kezeli az állampolgárok és szabadságjogaik védelmét;
remélik, hogy az európai uniós intézmények az egyhangúlag elfogadott
Stratégiai Menetrendet az Európai Unióra vonatkozó általános politikai
iránymutatásokba és prioritásokba is beépítik.

A regionális és interregionális infrastruktúra projektek tekintetében







kiemelik annak fontosságát, hogy javuljon a Közép-Európa főbb városai és
régiói közötti összeköttetés és elérhetőség, mert ez szolgálja a gazdasági
fejlődést, a területi kohéziót és az ágazati együttműködést olyan területeken,
mint például a turizmus és a foglalkoztatás;
szilárd meggyőződésük, hogy a (Via Carpathia hálózathoz tartozó) MiskolcKassa autópályaszakasz, valamint a szlovák D1 autópálya Budimír-Bidovce
szakaszának megépítése jelentős mértékben javítani fogja a szomszédos
térségek kapcsolatait;
ellenzik a Bizottság által javasolt költségvetési csökkentéseket és megfelelő
erőforrásokat sürgetnek az európai összeköttetések jelentős erősítését szolgáló
TENT-T befektetések egyik fő forrásaként működő Kohéziós Alap számára;
fenntartják az álláspontjukat, hogy a CEF-be áthelyezett kohéziós forrásokat az
egész MFF időtartama alatt teljes egészében az egyes kohéziós tagországok
nemzeti keretösszegeire kell fordítani, ezzel is biztosítva a társadalmi gazdasági
és területi kohéziót Európa egész területén.

A határmenti turizmus kilátásaival összefüggésben





emlékeztetnek, hogy Európa a világ egyik legfontosabb turista célpontja és ezt
az előnyt az érintett országok és térségek közös fellépésével kell még jobban
kiaknázni;
meggyőződésük, hogy a határmenti turizmus többlet értéket teremt a
szomszédos térségek számára, segítve a GDP növekedését;
hangsúlyozzák, hogy a számos látványossággal és célállomással rendelkező tájak
határon átnyúló elhelyezkedése közös és egyeztetett megközelítést igényel,
valamint közös turizmus termékek kidolgozását teszi szükségessé;
rámutatnak, hogy sok esetben a turisztikai tevékenységek jelentik az első fontos
lépést a határmenti társadalmi kohézió erősítésében, járulékos pozitív hatást
gyakorolva a határon átnyúló együttműködés kultúrájára.
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