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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kiemeli, hogy míg a kiválasztott projektek az e célra szánt pénzügyi keret 27%-át teszik 
ki, a kifizetési arány a jelentés elkészítésekor ennél jóval alacsonyabb volt (mintegy 13%), 
és 2010 végén is csak 22%-ot tett ki, ami megközelítőleg a 2000–2006-os pénzügyi 
időszak négy évnyi végrehajtást követően kialakult szintjének 60%-a;

2. emlékeztet rá, hogy költségvetési szempontból a 2007–2013-as tervezési időszak 
félidejekor, 2010. július 1-jén csupán a kifizetések hatodára került sor;

3. üdvözli a felvevőképesség fokozását és a kohéziós politika költségvetési végrehajtásának 
felgyorsítását (79%-os és 62%-os növekedés a 2007–2013-as pénzügyi keret 
vonatkozásában 2010-ben az ERFA/ECF és az ESZA esetén), ami többek között a 
közelmúlt jogalkotási módosításainak és az operatív programok teljes kibontakozásának 
köszönhető, mivel a Bizottság végre jóváhagyta az utolsó igazgatási és ellenőrzési 
rendszereket is; hangsúlyozza, hogy ezt a felgyorsulást tükrözi a 2010. évi általános 
átcsoportosítás, amely további egymilliárd eurót bocsátott a kohéziós politika 
rendelkezésére;

4. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a végrehajtási arányok korántsem egyenletesek az egyes 
tagállamok és az alapok intervenciós területei között; emlékeztet rá, hogy 2010 végén az 
egyes tagállamok között 247%-os különbség volt az ERFA és az ECF összevont kifizetési 
aránya tekintetében, és 303%-os különbség az ESF vonatkozásában;

5. hangsúlyozza, hogy az előirányzatok felhasználása terén tapasztalt nehézségek részben azt 
tükrözik, hogy mennyire nehéz összeegyeztetni a lisszaboni stratégia egyes – különösen 
az innovációval kapcsolatos – kritériumait a régiók e kritériumok teljesítése terén 
felmerülő nehézségeivel, főként az elmaradott fejlettségű területeken, gazdasági és 
pénzügyi válság idején;

6. kéri ezért, hogy egyes tagállamok fordítsanak kiemelt figyelmet a kölcsönös tanulás 
további elősegítésére, a legjobb gyakorlatok cseréjére és a közigazgatási kapacitások 
megerősítésére, továbbá kéri, hogy tanulmányozzák tovább, miként lehetne könnyebben 
alkalmazható módon összefogni a különféle szabályokat és ellenőrzési folyamatokat.
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