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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. üdvözli az ERFA, a Kohéziós Alap, az ESZA, az EHA és az EMVA közös stratégiai 
keretbe foglalására irányuló bizottsági javaslatot, mivel az elengedhetetlen a stratégiai 
koordináció javításának és az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött célok jobb 
megvalósításának biztosításához;

2. határozottan támogatja az Európai Szociális Alap kohéziós politikába való integrálását 
mint az integrált megközelítés biztosításának és az ágazati szétaprózódás elkerülésének 
egyik eszközét; javasolja, hogy az alap jelenlegi szerkezetének fenntartása mellett 
értékeljék újra annak működését és prioritásait, biztosítandó a gazdasági és társadalmi 
kohézió közötti integrációt;

3. elismeri, hogy az integrált tervezés a strukturális alapok programjaira vonatkozó 
szabályok bizonyos fokú harmonizációját és következésképpen az eljárások 
egyszerűsödését vonja maga után; meggyőződése, hogy ez a folyamat megkönnyíti a 
partnerek társfinanszírozott projektekben való részvételét, valamint a túlzott bürokratikus 
terheknek és a támogatások eredménnyel nem járó szétszórásának elkerülését;

4. hangsúlyozza, hogy a sikeres kohéziós politikához nélkülözhetetlen egyszerűsítést 
nemzeti és regionális szinten egyaránt végre kell hajtani, javítva ezáltal az eredményeket; 
felkéri a Bizottságot, hogy az alapok felhasználásának fokozott rugalmasságát, 
arányosságát és láthatóságát alapul véve tegyen javaslatot a jövőbeli politika egyszerűbb 
felépítésére a támogatások teljes mértékű és gyors abszorpciójának megkönnyítése 
érdekében;

5. síkra száll az eredményorientáltabb kohéziós politika mellett, amely kevésbé a kiadások és 
eljárások szabályosságára összpontosít, hanem ehelyett tényleges egyensúlyt hoz létre az 
intervenciók minősége és a pénzügyi, illetve igazgatási ellenőrzés között; javasolja olyan 
megfelelő értékelő mechanizmusok bevezetését a programirányításért felelős szervek 
intézményi és igazgatási kapacitásainak fejlesztése érdekében, amelyek hozzájárulnak a 
kiadások minőségének javításához és a hibák mennyiségének csökkentéséhez;

6. sürgeti az uniós támogatások és a nemzeti, regionális, illetve helyi szintű támogatások 
egymást kiegészítő jellegének javítását, ami szükséges feltétele annak, hogy javuljon a 
rendelkezésre álló források felhasználásának összehangoltsága és hatékonysága.
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