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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megjegyzi, hogy az EU – annak ellenére, hogy nem rendelkezik közvetlen jogi hatáskörrel 
az igazgatási ágazatban – pozitív hatást gyakorol a tagállamok közigazgatásaira, és 
közvetett szerepet is játszik adminisztratív előírások kidolgozása révén a közösségi 
vívmányok területén és a bevált gyakorlatok Unión belüli cseréjével, valamint a 
közigazgatás reformját támogató és ösztönző költségvetési eszközökön keresztül, amelyek 
célja az igazgatási kapacitások megerősítése, a közigazgatás hatékonyságának növelése és 
az innováció ösztönzése a közszférában;

2. megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy a legutóbbi programozási időszak során 
mennyiségileg növekedtek az esb-alapokban a regionális végrehajtási terv céljára 
rendelkezésre álló források, javítani lehetne a nyomon követést a regionális végrehajtási 
tervre a finanszírozással gyakorolt hatás elemzése érdekében;

3. üdvözli, hogy a következő többéves pénzügyi keretben javaslatokat tettek a programok 
közötti átfedések elkerülése és a további egyszerűsítés ösztönzése érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy gyakran számos tekintetben átfedés van az egyes operatív programok  
és egyéb uniós finanszírozási források között és felszólít javaslatok benyújtására; ennek 
megfelelően reméli a koordinációt, a kiegészítő jelleget és az egyszerűsítést célzó 
beavatkozások javítását;

5. hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell az operatív programok lehető leghatékonyabb és 
leginkább felhasználóbarát módon történő végrehajtásáról; elengedhetetlennek tartja, hogy 
a tagállamok tartózkodjanak olyan szabályok bevezetésétől, amelyek megnehezítik a 
pénzeszközök felhasználását a kedvezményezettek számára;

6. úgy véli, hogy folyamatosan értékelni kell azt, hogy a kohéziós politikák megfelelnek-e az 
addicionalitás és a kiegészítő jelleg elvének a rendes forrásokból finanszírozott 
műveletekkel kapcsolatban, illetve nem utolsósorban annak biztosítása  érdekében, hogy a 
kohéziós politikák ne helyettesítsék a rendes nemzeti forrásokat;

7. szorgalmazza valamennyi technikai segítségnyújtási program fokozottabb 
összehangolását, hogy elkerülhető legyen az intézkedések megkettőződése és növekedjen 
a hatékonyság, a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseivel összhangban, hogy a szinergiák 
kiaknázása érdekében előmozdítsa az alapok kombinálását;

8. hangsúlyozza, hogy minden tagállam esetében értékelni kell a kritikákat, és a tervezett 
források függvényében elő kell mozdítani a problémák kezeléséért felelős hatóságok általi 
támogató intézkedéseket az előfeltételek javítása és a kitűzött célok elérése révén;

9. felhívja a Bizottságot, hogy előzetesen értékelje a fejlesztési politikák végrehajtásáért 
felelős szervezetek igazgatási kapacitását, támogatva, hogy a különösen fontos stratégiai 
projektek esetében a programok és egyedi beavatkozások végrehajtásának megerősítésére 
és felgyorsítására képes nemzeti szerveket és ügynökségeket vegyenek igénybe;
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10. megjegyzi, hogy különösen a lemaradt régiók esetében gyakran nehézségekbe ütközik a 
finanszírozáshoz való hozzáférés vagy annak igénybevétele bürokratikus problémák, 
valamint az adminisztratív kapacitás problémái vagy szabálytalanságok miatt; reméli, 
hogy ennek kapcsán a tagállamok olyan konkrét reformokat fognak végrehajtani, amelyek 
lehetővé teszik a helyes ügyintézés elvének alkalmazását és elősegítik a bírósági eljárások 
felgyorsítását;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza a tagállamokkal folytatott együttműködést az 
elmaradottabb régiók támogatása terén, a kapacitások és az adminisztratív irányítás 
fejlesztése révén;

12. úgy véli, hogy a közigazgatásokon belül olyan innovatív folyamatokat kell támogatni, 
amelyek elősegítik a jobb összekapcsolódást és a digitalizálást, továbbá a polgároknak, 
vállalkozásoknak és a hatóságoknak nyújtott minőségi digitális szolgáltatásokat, egyúttal 
folyamatosan lépést tartva az új technológiák gyors fejlődésével a kapcsolódó területeken; 
üdvözli, hogy a CPR-re irányuló új javaslat finanszírozást biztosít az e-kormányzat 
kiépítésére irányuló műveletek számára, összhangban az EU elektronikus kormányzatra 
vonatkozó cselekvési tervében meghatározott elvekkel és prioritásokkal, minél hamarabb 
ellátva a jövőbeni kedvezményezetteket az ahhoz szükséges információval, amely 
lehetővé teszi számukra a rendszerek használatát;

13. felszólít az olyan programok végrehajtását ösztönző intézkedésekre, amelyek elősegítik az 
emberi erőforrásra vonatkozó stratégiák kidolgozását és végrehajtását, például a bevált 
gyakorlatok tagállamok közti cseréje révén, a vezetők és egyéb főbb szereplők bevonása 
mellett;

14. felhív a Bizottság azon munkacsoportjai munkájának folytatására, amelyek feladata a 
tagállamok nemzeti hatóságainak segítése a kohéziós alapok hatékonyabb felhasználása 
terén azon országokban, amelyek lemaradtak az esb-alapok felhasználása tekintetében;

15. hangsúlyozza a reformot támogató program fontosságát, és reméli, hogy a következő 
programozási időszakban meg fogják azt erősíteni, jól meghatározva szerepét, amelynek a 
technikai segítségnyújtás helyett inkább a reformok megkönnyítésére kell irányulnia, 
javítva a hatékonyságot és az eredményességet, és nem csökkentve a kohéziós 
költségvetést a Bizottság által a 2021–2027-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben jelenleg javasolt összegekkel.
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